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Descrierea Proiectului  
 

Schimbările climatice reprezintă principala prioritate a politicii de mediu în statele membre și în Turcia. 

Politica de mediu este adesea influențată de presiuni și interese pentru alte domenii, cum ar fi deficitul de apă 

și energia. Politicile publice și strategiile întreprinderilor din multe domenii, urmăresc apeluri de proiecte 

pentru economii inovatoare, curate și mai ecologice. Disponibilitatea competențelor pentru locuri de muncă 

verzi joacă un rol crucial în declanșarea schimbărilor și facilitarea unei tranziții corecte și la timp. Deși toate 

statele membre și Turcia recunosc, în declarațiile de politică generală, importanța competențelor legate de 

schimbările climatice și politicile pentru emisii scăzute de dioxid de carbon, există puține răspunsuri la nivel 

global privind competențele strategice pentru mediu. La nivel european, proiectul nostru va contribui la 

strategia Europa 2020 (Comisia Europeană, 2010), unde creșterea durabilă înseamnă construirea unei 

economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivității, consolidarea avantajelor 

competitive ale întreprinderilor, în special în industria prelucrătoare și a IMM-urilor și prin asistarea 

consumatorilor în utilizarea eficiența a resurselor. 

 

Proiectul își propune să analizeze și să propuna unele schimbări pozitive pentru o economie mai ecologică,   

prin identificarea nevoilor țărilor partenere privind competențele verzi, pentru educația profesională. 

 

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

 

 Contribuția la protecția mediului pe termen lung în țările partenere; 

 Contribuția la extinderea locurilor de muncă verzi; 

 Creșterea calității competențelor verzi obținte prin educația și formarea profesională în țările 

partenere; 

 Creșterea gradului de conștientizare a factorilor de decizie politică, a formatorilor din domeniul 

VET, a elevilor din domeniul VET, a angajatorilor și a comunităților din țările partenere privind 

competențele verzi; 

 Contribuția la strategia Uniunii Europene privind competențelor verzi; 

 Imbunătățirea oportunităților de angajare pentru muncitorii care au absolvit învățămantul VET din 

țările partenere, prin creșterea gradului de conștientizare, a sistemelor VET, în ceea ce privește 

educația privind competențele verzi; 

 Schimb de cunoștințe și experiențe legate de competențele verzi în formarea profesională și în 

ocupare; 

 O cooperare transfrontalieră între partenerii din domeniul educației și al ocupării forței de muncă 

din diferite țări ale UE, cu forme diferite de organizare (organizații VET, sectorul privat, ONG-

uri), dar cu obiective comune legate de creșterea potențială a educației profesionale; 

 Îmbunătățirea angajamentului autorităților publice locale și regionale în oferta VET de înaltă 

calitate,     incluziunea forței de muncă prin formare profesională și identificarea competențelor 

cheie; 

 Implicarea participanților la acest proiect va îmbunătăți capacitățile lor în domeniul dezvoltării 

strategice, al managementului organizațional, al managementului de proiect, al cooperării 

internaționale la nivelul UE, a leadershipului, a calității ofertei de învățare, al echității și al 

incluziunii; 

 Creșterea capacității resurselor umane ale instituțiilor partenere. 
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Despre Raport 

 
Acest raport comparativ a fost elaborat pentru a determina nevoia de a introduce competențe verzi în  

curricula și în conținutul de instruire din educația vocațională pentru  muncitorii în construcții din țările 

partenere. Fiecare țară parteneră a analizat sistemul de învățământ profesional (VET) din sectorul 

construcții, din perspectiva competențelor ecologice. Am scanat conținutul de instruire pentru sectorul 

construcții pentru a gasi informații referitoare la competențele verzi și la mediul înconjurător in curricula 

și conținutul formării. 

 

În primul rând, am dezvoltat un cadru general pentru a obtine versiuni naționale comparabile. Fiecare 

partener a completat cadrul general conform reglementarilor  naționale, care apoi au fost combinate intr-

un raport final. Am observat că fiecare țară parteneră are sisteme de EFP complet diferite. Este dificil să 

comparăm curricula și conținutul de instruire, astfel încât am oferit  și informații generale despre 

sistemele VET  din țările partenere. 

 

Acest raport reprezintă un bun început pentru a înțelege cât de mult curricula și conținutul învățării în 

sectorul construcții, la nivelul VET, din țările partenere (Turcia, Marea Britanie, Italia, Spania, România) 

includ competențe verzi și probleme legate de mediu.  

 

Am comparat conținutul de pregătire pentru elevii de la nivelul  ISCED 3 (15-17 ani) din sectorul 

construcții. 

 
 

Despre Competențe Verzi în General  

 
Schimbările climatice reprezintă principala prioritate a politicii de mediu în statele membre ale UE și în 

Turcia. Politica de mediu este adesea influențată de presiuni și interese pentru alte domenii, cum ar fi deficitul 

de apă și energia.. O sumă semnificativă de bani a fost dedicată abordării schimbărilor climatice și trecerii la o 

economie cu emisii reduse de carbón, prin intermediul pachetelor naționale de stimulente, adoptate ca răspuns 

la criza economică. Stimulentele verzi s-au acordat în principal pentru eficiența energetică a clădirilor,  

energie regenerabila, vehicule cu emisii scăzute de dioxid de carbon și transport durabil. 

 

Schimbările climatice și degradarea mediului pun în pericol mijloacele de trai și sustenabilitatea în multe 

domenii de activitate economică din întreaga lume. Alături de alți factori ai schimbării, cum ar fi globalizarea 

și schimbările tehnologice rapide, ele determină schimbări importante pe piețele forței de muncă și la nivelul 

necesarului de competențe. Politicile publice și strategiile de întreprindere în multe domenii urmăresc apeluri 

de proiecte pentru economii inovatoare, curate și mai ecologice. Disponibilitatea competentelor pentru locuri 

de muncă verzi joacă un rol crucial în declanșarea schimbărilor și facilitarea tranzițiilor corecte și la timp. 

 

Deși toate statele membre și Turcia recunosc, în declarațiile de politică generală, importanta competențelor 

legate de schimbările climatice și politicile cu emisii scăzute de dioxid de carbon, există puține răspunsuri 

globale privind competentele strategice pentru mediu. La nivel european, proiectul nostru va contribui la 

strategia Europa 2020 (Comisia Europeană, 2010), în care creșterea durabilă înseamnă construirea unei 

economii eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivității, consolidarea avantajelor 

competitive ale întreprinderilor, în special în industria prelucrătoare și a IMM-urilor, și prin asistarea 

consumatorilor în utilizarea eficiența a resurselor.  

 

Politica publică, împreună cu inițiativele private, pot stimula extinderea transformării spre ecologie și 

valorificarea eficienței energetice și potențialul energiei regenerabile, toate necesitând transformarea 

competențelor de baza. Răspunsurile privind dezvoltarea competențelor verzi trebuie să se concentreze pe 

adăugarea acestora la competențele existente, pentru toate nivelurile și nevoile de calificare. Fiecare loc de 
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muncă poate deveni, potențial, mai verde. Înțelegerea impactului unui loc de muncă asupra mediului și 

posibila contribuție a acestuia la o economie mai verde, trebuie integrată în sistemele de educație și formare 

profesională. Integrarea dezvoltării durabile și a aspectelor de mediu în calificările existente și captarea de noi 

și emergente competențe pe o piața a muncii mai verde, reprezintă o sarcină dificilă. 

 

Locurile de muncă verzi reprezintă locuri de muncă care reduc impactul întreprinderilor și sectoarelor 

economice asupra mediului, în cele din urmă la niveluri sustenabile. OIM definește "locurile de muncă 

ecologice" ca fiind activități în agricultură, industrie, servicii și administrație care contribuie la menținerea sau 

restabilirea calității mediului, satisfăcând în același timp cerințele unei munci decente: salarii adecvate, 

condiții sigure, drepturi pentru angajați, dialog social și protecţie socială. 
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Sistemul de Educație profesională din Țările Partenere. Prezentare generală  
 

TURCIA  

 

Scopul și prioritățile învățământului profesional/vocational 

 
Învățământul profesional și tehnic urmărește formarea forței de muncă califícate, cu competențe profesionale 

naționale și internaționale, etică profesională și valori profesionale, inovatoare, antreprenoriale și productive în 

cooperare cu sectoarele sociale și economice. Învățământul profesional și tehnic urmărește crearea unui sistem 

care să ofere oportunități adecvate de învățare în conformitate cu interesele și abilitățile indivizilor, pregătește 

tinerii pentru ocuparea forței de muncă și îi dezvoltă, în funcție de nevoile sectorului economic și social. 

 

Prioritățile învățământului profesional din Turcia sunt următoarele: 

 

 Să formeze forța de muncă calificată în conformitate cu nevoile, 

 Să gestioneze educația profesională și tehnică printr-o abordare participativă, 

 Să se asigura că absolvenții sunt pregătiți pentru integrarea la locul de muncă, 

 Să îmbunătățească continuu sistemul educațional tehnic și calitatea acestuia, 

 Să pregătească programe de predare modulare în funcție de nevoile pieței muncii, 

 Să asigure integrarea socială și sectorială a învățământului profesional, în scopul creșterii eficienței și 

competitivității economiei, 

 Să ofere indivizilor abilitățile necesare pentru adaptarea la schimbare, precum și cunoștințele și 

aptitudinile necesare, 

 Să înființeze noi domenii de activitate în cadrul transformării digitale a sectorului și înțelegerea spiritului 

antreprenorial care au un rol în creșterea ocupării forței de muncă. 

 

Tipuri de școli și programe 
 

În învățământul profesional și tehnic, educația formală și non-formală este oferită pentru a permite elevilor să 

beneficieze de educație în conformitate cu posibilitățile lor. Liceele profesionale de educație deschisă au fost 

înființate, pentru a răspunde nevoilor de formare profesională a persoanelor care au ieșit din învățământul 

formal din anumite motive sau care doresc să dobândească o profesie alternativă după vârsta admisă pentru  

învățământul obligatoriu. Înscrierea elevilor la liceele profesionale poate varia în funcție de tipul de școală și 

de domeniul și aria curriculară selectată. Transferul elevilor de la un tip de școală la alta si de la un program la 

altul se poate face în anumite condiții. Elevilor li se acordă o diplomă în funcție de tipul scolii, programul, 

domeniul și aria curriculară pe care au urmat-o. În anul universitar 2017-2018, un număr total de 5.689.427 

studenți au fost cuprinși în învățământul secundar. 1.987.282 dintre acești elevi au fost în instituții în 

învățământ secundar profesional și tehnic. Educația formală oferită în cadrul educației profesionale și tehnice 

și se desfășoară în trei tipuri de școli: Licee Anatoliene Profesionale și Tehnice, Licee Anatoliene Multi-

program și Centre de Formare Profesională. Învățământul profesional și tehnic în domeniul educației 

nonformale este oferit în liceele de învățământ profesional deschis. Perioadele de formare diferă în funcție de 

tipul de școală. 

 

Școlile formale de învățământ profesional și tehnic sunt următoarele: 

Liceul Anatolian Profesional și Tehnic 
Programul Anatolian Profesional (AMP) 

Programul Tehnic Anatolian (ATP) 
Programul de Artizanat (MEMP) 

 

Liceul multi-program 
Liceul Anatolian 

Liceul Religios Anatolian 
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Centre de formare profesională 

Liceul de arte plastice 

                       Liceul sportiv 
 

 În programul profesional anatolian există cursuri de cunoștințe generale, precum și cunoștințe și 

abilități legate de o profesie. 

 În programul tehnic anatolian, cursurile de matematică, fizică, chimie și biologie sunt oferite în mod 

predominant timp de 4 ani, precum și cunoștințe și aptitudini legate de o profesie. 

 În ambele programe, sunt oferite cursuri de pregătire profesională în clasa a X-a și formare 

profesională în funcție de profesie, în clasa a XI-a și a XII-a. 

 Liceele Anatoliene Multi-program sunt instituții de învățământ secundar care aplică programe 

educaționale generale, profesionale și tehnice,  organízate de administrațiile locale. 

 Centrele de Formare Profesională sunt instituțiile de învățământ în care sunt oferite cursuri pentru 

meserii și programe pentru cursuri tehnice și profesionale. 

 În Liceele Anatoliene Profesionale și Tehnice, se oferă un curriculum în 54 de domenii și în 199 de 

arii curriculare din aceste domenii. 

 În Centrele de Formare Profesională se desfășoară programe de instruire în 27 domenii și 142 de arii 

curriculare din aceste domenii. 

 

Școli pentru învățământ profesional și tehnic nonformal 

 

Liceele de Învățământ Profesional Deschis (MAOL) a început să deservească educația față în față din 1995 

până în 02.02.2006. În data de 02.02.2006, Liceul de Învățământ Profesional Deschis a intrat sub umbrela 

Direcției Generale a Tehnologiilor Educaționale cu aprobarea Ministerului. 

Liceul de Învățământ Profesional Deschis este echivalent cu liceul profesional din învățământul formal din 

punct de vedere al conținutului programului, dar diferă de educația formală din punct de vedere al structurii și 

funcționării. Educația se realizează prin învățământ la distanță și absolvirea se bazează pe parcurgerea cursului 

și obtinerea de credite. În ciuda formării oferite în cadrul educației non-formale, cursurile profesionale sunt 

adesea oferite în mod obișnuit, față in față, în instituțiile de formare profesională formală pentru a dezvolta 

abilitățile elevilor. Începând cu anul universitar 2005-2006, învățământul liceal de educație deschisă a fost 

structurat pe patru ani.  

Educația pentru adulți este, de asemenea, asigurată în centrele de educație publică. Colegii profesionale oferă 

formare profesională în universitățile din cadrul corpului YÖK. 

 

Bugetul pentru Învățământul profesional si tehnic: 

 

Bugetul total alocat pentru învățământul profesional și tehnic a ajuns la 12,5 miliarde TL în 2018, față de 6,32 

miliarde TL în 2013. Bugetul pe elev a crescut la 7,609 TL în 2018, de la 3,916 TL în 2013. Faptul că atât 

bugetul total alocat cât si bugetul pe elev a crescut de aproximativ două ori într-o perioadă de șase ani, este 

important în ceea ce privește creșterea calității educației profesionale și tehnice și evidențierea importanței 

acesteia. 

 

Domenii pentru învățământ profesional și tehnic: 

 

Învățământul profesional și tehnic din Turcia a început să fie oferit în mod modular începând cu Proiectul de 

consolidare a învățământului profesional și tehnic (MEGEP) aplicat din anul 2005. În prezent, formarea 

profesională este oferită în 54 de domenii, care sunt prezentate mai jos: 

 

Justiţie 

Servicii pentru familie și clienti 

Tehnologie pentru încălțăminte și articole de șelărie 

Tehnologii pentru dispozitivele biomedicale 

Management de birou 

Dezvoltarea și educația copiilor 

Marină 
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Servicii de divertisment 

Tehnologie Craft 

Tehnică electrică și electronică 

Tehnologii de automatizare industrială 

Ziaristică 

Construcția navei 

Tehnologia alimentară 

Tehnologia designului de moda 

Grafică și fotografie 

Servicii de frumusețe și îngrijire a părului 

Servicii de relații publice și organizare 

Servicii pentru pacienți și vârstnici 

Tehnologia construcțiilor 

Pompieri și siguranță la incendiu 

Tehnologie chimică 

Servicii de cazare și de călătorie 

Tehnologia bijuteriilor 

Servicii de laborator 

Tehnologia mașinilor 

Tehnologia de tiparire 

Tehnologia metalului 

Tehnologia metalurgică 

Mobila si design interior 

Tehnologia autovehiculelor 

Contabilitate și finanțe 

Instrumente muzicale 

Marketing și Distributie 

Tehnologia plasticului 

Radio-Televiziune 

Tehnologia sistemelor feroviare 

Artă și Design 

Tehnologia ceramicii și sticlei 

Agricultură 

Tehnologia textilelor 

Instalatii sanitare si aer conditionat 

Mentenanța avionului 

Servicii de transport 

Servicii alimentare si bauturi 

 

Stagiile de practică 

 

Elevii efectuează practică pentru formare profesională, prin stagiu în întreprinderi. Formarea profesională în 

întreprinderi este un model de formare prin care elevii obțin competențe în întreprinderi și educație teoretică în 

unitățile de învățământ. Elevii din clasa a XII-a, de la programul de învățământ profesional Anatolian, își 

formează competențe în întreprinderi, timp de trei zile/saptamană; pe de altă parte, elevii din clasa a IX-a, de la 

Centrul de Învățământ Profesional își dezvoltă competențe, timp de patru sau cinci zile/saptamană. Stagiul de 

formare profesională din programul tehnic Anatolian, de 40 de zile lucrătoare în întreprinderi, le dezvoltă 

elevilor cunoștințe, abilități, atitudini și competențe  profesionale, pentru  adaptarea lor la viața afacerilor, 

pentru a se dezvolta în mediul real de producție și servicii și pentru a le permite să recunoască facilitațile și 

echipamentele care nu sunt în școală. 
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Drepturi acordate absolvenților 

 

Toți absolvenții de învățământ profesional și tehnic primesc titlul de tehnician. Pentru tranziția de la 

învățământul secundar profesional și tehnic la școlile superioare profesionale, în funcție de rezultatele 

examenului de admitere la universitate, se acordă un punctaj suplimentar absolvenților care doresc să studieze 

în domeniu. 

 

 

Unele statistici 

 
Indicatorii considerați importanți pentru monitorizarea dezvoltării educației profesionale și tehnice în Turcia 

sunt prezentați mai jos. În acest context, au fost examinate: numărul de elevi, școli și situația angajării 

absolvenților. 

 

În anul universitar 2017-2018, în Turcia, au fost cuprinși 1.642.635 de elevi care își continuă educația formală 

în școlile secundare profesionale și tehnice dependente de MTGM. Din elevii existenți, 864.591 (56.08%) sunt 

bărbați și 677.008 (43.92%) sunt femei. 1.541.599 dintre acești elevi sunt în licee anatoliene profesionale și 

tehnice și 101.036 în centre de formare profesională. Numărul total al instituțiilor de învățământ profesional și 

tehnic este de 3.636 în Turcia. 2.552 (70,21%) dintre aceste instituții reprezintă Liceele Anatoliene 

Profesionale și Tehnice, 762 (20,93%) sunt Licee Anatolice Multi-program și 322 (8,86%) sunt Centre de 

Instruire Profesională.. 

 

Situația angajării absolvenților învățământului profesional din anii 2008 și 2014 oferă informații importante la 

nivelul absolvirii și în afara lui. Este demn de remarcat faptul că rata de ocupare a absolvenilor din 

învățământul professional, în afara domeniului absolvit este mai mare decât rata de ocupare a forței de muncă 

în domeniile in care s-a facut pregatirea. Cea mai mare parte a absolvenților care lucrează în afara domeniului 

absolvit este pentru domeniul Tehnologia de tipărire (57.20%). Domeniile cu o rată mai mare de 10% de 

absolvenți care lucrează în domeniul lor se limitează la: întreținerea avioanelor, marketing și distributie, 

servicii de laborator și servicii de divertisment. Faptul că pentru cele mai multe ocupații, rata de ocupare în 

domeniul de absolvire este mai mică de 5% indică faptul că aceștia lucrează în locuri de muncă care nu sunt 

direct legate de educația pe care o primesc. Această situație reprezintă o discrepanță semnificativă între 

abilitățile profesionale ale absolvenților și abilitățile necesare muncii lor. 

 
SPANIA 

 
Actualul sistem educațional din Spania permite alegerea celei mai potrivite opțiuni de formare pentru elevi, 

pregătirea cu care o persoană accesează piața actuală a muncii joacă un rol fundamental în posibilitatea de a-și 

găsi un loc de muncă. Însă, plasarea cu succes a tinerilor, precum și a adulților, nu mai depinde numai de 

nivelul lor de educație, ci și de nivelul lor de competență profesională. 

În zilele noastre, formarea profesională înseamnă studii profesionale cât mai aproape de realitatea pieței muncii 

și care răspund nevoii de personal calificat specializat din diferitele sectoare profesionale și de cererile actuale 

de angajare. 

 

În Spania, există diferite domenii/familii profesionale și în interiorul acestora există niveluri de pregătire 

diferite: 

 Ciclurile de formare profesională de bază, care conduc la diploma de bază corespunzătoare, obligatorii 

pentru unii elevi. 

 Cicluri de pregătire de nivel mediu, care conduc la diplomă de tehnician și care fac parte din 

învățământul secundar post-obligatoriu. 

 Cicluri de formare superioară, care conduc la titlul de Tehnician Superior și fac parte din învățământul 

superior. 

Calificările obținute in urma ciclurilor de pregătire au statut oficial și aceeași valabilitate academică și 

profesională pe întreg teritoriul țării, indiferent dacă studiile sunt desfășurate într-o Comunitate Autonomă sau 
în cadrul Ministerului Educației și Formării Profesionale. 
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În mod obișnuit, cea mai mare parte a elevilor din  învățământul profesional se află în cicluri de pregătire de 

nivel mediu, mai ales cei din grupul țintă al acestui proiect (15-17 ani). În cadrul ciclurilor de pregătire de nivel 

mediu, există un număr total de 59 de niveluri diferite, aparținând la 25 de domenii, dintre care:   

 

- Activități fizice și sportive 

- Administrare și management 

- Agricultură 

- Arte grafice 

- Comerț și marketing 

- Construcții și lucrări civile 

- Electricitate și electronică 

- Energie și apă 

- Mecanică 

- Hotel și turism 

- Imagine și sunet 

- Industria alimentară 

- Industrii extractive 

- IT și comunicații 

- Instalare și întreținere 

- Lemn, mobilier și plută 

- Pescuitul maritim 

- Chimie 

- Sănătate 

- Securitate și mediu 

- Servicii socio-culturale și comunitare 

- Textile, îmbrăcăminte și piele 

- Transport și întreținerea vehiculelor 

- Sticlă și ceramică 

 

Modalități de predare a modulelor de formare 

 
În Spania, există diferite modalități de predare a modulelor de formare pentru fiecare specializare: 

 

Modalitatea față-în-față 

Această modalitate este utilizată în centre educaționale, cu frecventarea regulată a cursurilor. Se poate face în 

centre obișnuite, centre integrate de formare profesională și centre naționale de referință. În afară de această 

ofertă, în Spania există posibilitatea de formare profesională direct în întreprindere, în funcție de situațiile 

personale și profesionale ale elevilor. 

 

Modalitatea prin internet (e-learning) 

Această modalitate este oferită persoanelor care doresc să își îmbunătățească calificările profesionale sau să se 

pregătească pentru exercitarea altor profesii și a căror situație socială, profesională sau familială îi împiedică să 

participe la cursuri de formare profesională în mod tradițional, față-în-față; această modalitate oferă 

posibilitatea de a studia avînd un program flexibil și cu încrederea că există sprijinul și colaborarea 

profesorilor, chiar și la domiciliu. 

 

Cunostințe sau Experiență  

În Spania, există o altă alternativă pentru obținerea titlului de Tehnician sau Tehnician Superior fără a fi nevoie 

de participarea la cursurile de nivel mediu și superior, față-în-față sau la distanță. Aceasta se desfășoară, de 

obicei, o dată pe an și este destinată persoanelor care au deja o formare sau pot demonstra competențe  într-o 

anumită meserie, dar nu au încă diploma și sunt capabili să demonstreze acest lucru în cadrul unui singur test 

(teoretic și / sau practic) pentru fiecare modul profesional care compune un ciclu formativ. 
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Cerințe pentru a fi acceptat în ciclul de pregătire de nivel mediu în Spania 

 

Este necesar să se îndeplinească una dintre următoarele condiții: 

 Să existe o diploma profesională de bază (formare profesională de bază). 

 Să existe o diploma de tehnician, tehnician auxiliar sau echivalentă pentru scopuri academice. 

 Absolvirea celui de-al doilea curs al Bacalaureatului Unificat și Multivalent 

 Promovarea examenul de admitere pentru ciclul de pregătire de nivel mediu (este necesar să aibă cel 

puțin șaptesprezece ani, împliniți în anul susținerii examenului). 

 Promovarea examenul de admitere la universitate, pentru cei cu vărsta peste 25 de ani 

 

În ceea ce privește examenul de admitere pentru ciclurile de pregătire de nivel mediu, acesta este organizat de 

fiecare comunitate autonomă, iar în cazul în care elevul promovează, participantul va putea să studieze orice 

ciclu de pregătire la nivel mediu la nivel național. 

Tematica de referință pentru organizarea acestui examen se axează pe competențele esențiale dobândite pe 

parcursul educației secundare obligatorii, care permit ca elevul să fie instruit într-un ciclu de formare 

profesională la nivel mediu. 

 

Educația în Centrele de muncă 

 

Trebuie subliniat faptul că în Spania, în învățământul profesional, există un modul obligatoriu, numit Educație 

în Centrele de muncă și este o fază de instruire practică, în cadrul unei companii, la un loc de munca specific. 

Odată ce toate modulele ciclului de instruire au fost parcurse, acest modul se desfasoara în mediul real într-o 

companie, cu sarcini reale. 

Elevii din acest modul de formare profesională  în Centrele de muncă (FCT) nu au o relație de angajare sau de 

internship, ei își păstrează statutul de elevi înscriși în învățământul profesional reglementat. 

În ciclurile de nivel mijlociu și superior, adaptate la legea organică a educației (LOE), durata modulului 

profesional de formare în Centrele de muncă va fi întotdeauna de 400 de ore. Aceasta practică are loc în 

ultimul semestru al celui de-al doilea an de formare, în general între lunile martie și iunie. 

 
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

 

Educația în Regatul Unit al Marii Britanii 

 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Regatul Unit) este un stat suveran compus din patru țări: 

Anglia, Scoția și Țara Galilor (Marea Britanie) și Irlanda de Nord. Parlamentul Regatului Unit este organul 

legislativ suprem al Regatului Unit, însă diferite niveluri de putere sunt transferate administrațiilor naționale 

individuale din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Ca responsabilitate delegată, guvernele Regatului Unit 

administrează propriile sisteme de educație și formare, ceea ce duce la asemănări și diferențe între fiecare țară. 

 

Educația obligatorie 

În Anglia, învățământul este obligatoriu pentru vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani. La vârsta de 16 ani, un elev 

poate să înceapă o ucenicie sau un stagiu de practică sau să petreacă 20 de ore sau mai multe săptămâni de 

muncă sau voluntariat în timpul pe parcursul învățământului cu frecvență redusă sau al formării profesionale.  

În Scoția și Țara Galilor, învățământul este obligatoriu pentru vârsta cuprinsă între 5 și 16 ani, iar în Irlanda de 

Nord pentru vârsta cuprinsă între 4 și 16 ani. 

 

Învățământul preșcolar nu este obligatoriu, dar fiecare guvern al Regatului Unit oferă programe pentru a oferi 

grădiniță gratuită sau cu frecvență redusă sau alte programe de educație timpurie. 

 

În toate țările din Regatul Unit, elevii frecventează în mod obișnuit o formă de școlarizare timpurie sau creșă 

până la vârsta de 4 ani, școala primară,  între 4 și 11 ani și școala secundară, între 11 și 16 ani. Elevii cu vârsta 

cuprinsă între 16 și 18 ani, pot participa la Stagiul șase de școlarizare sau la colegiu și pot frecventa 

universitatea, de la vârsta de 18 ani. 
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Structura 

În Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord din Regatul Unit, etapele obligatorii ale învățământului sunt 

denumite "Stagii cheie": 

 Stagiul 1: vârstele 5-7 ani (învățământ primar). Cu finalizare evaluare naționlă. 

 Stagiul 2: Vârsta 7-11 ani (învățământ primar). Cu finalizare evaluare națională.  

 Stagiul 3: Vârsta 11-13 ani (învățământ secundar). Fără evaluare. 

 Stagiul 4: Vârsta 14-16 ani (învățământ secundar). Cu evaluari anuale, realízate de comisiile de 

examinare. 

  

Școlile sunt organizate pe grupe de ani școlari. În Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, învățământul primar 

cuprinde, perioada de la intrare până la clasa a 6-a, iar învățământul secundar cuprinde clasa a 7-a până la clasa 

a 13-a. Clasele 12 și 13 (ce cuprind elevii cu vârsta peste 16 ani) sunt numite și Stagiul șase. În Scoția, 

învățământul primar cuprinde 7 clase, iar învățământul secundar cuprinde 6 clase.  

 

După absolvirea examenelor naționale de calificare după cei doi ani de la Stagiul 4, respectiv Stagiul 5 în 

Scoția, elevii încep să lucreze sau intră în "Educație continuă" (FE): se pregatesc pentru calificări în cadrul 

Stagiului 6 al învățământului secundar din cadrul Educatiei continue sau în colegii de specialitate sau  urmează 

o ucenicie ori un stagiu într-o întreprinde. Învățământul universitar, este accesibil de la vârsta de 18 ani și este 

cunoscut sub numele de Învățământ Superior (HE). 

  

Curriculum 

Sunt trei forme de curriculum în Regatul Unit: curriculum national, curriculum privat și curriculum al 

organismelor de certificare. 

 

 Curriculum Național 

Guvernele descentralizate și organismele publice asociate ale fiecărei țări din Regatul Unit, elaborează un 

curriculum național care cuprinde programul de studii și obiectivele de realizare pentru toate cele patru Stagii - 

adică pentru vârstele cuprinse între 5 și 16 ani. 

 

 Curriculum Privat 

Unele tipuri de școli, cum ar fi academiile și școlile private, nu trebuie să urmeze curriculumul național. Aceste 

școli își elaborează propriile curricula, dar plătesc comisiile de examinare pentru a examina și a acorda 

calificări. 

 

 Organismele de Certificare 

Companiile private numite Organisme de Certificare  stabilesc curricula pentru calificările peste 16 ani, 

inclusiv pentru calificările "profesionale", dezvoltând cursuri sub îndrumarea Consiliilor Sectorului 

Competențelor, a întreprinderilor și a altor organisme consultative. Organismele de Certificare oferă, de 

asemenea, servicii de examinare pentru Stagiul 4 și pentru calificări peste 16 ani. 

 

Finanțarea 

Guvernele din Regatul Unit stabilesc fiecare bugetul pentru finanțarea educației. În Anglia, de exemplu, 

bugetul școlilor pentru 2017/18 a fost de aproximativ 39 miliarde lire sterline - 12% din totalul cheltuielilor 

publice pentru anul respectiv (Guvernul britanic, 2017). 

 

Învățământul obligatoriu este gratuit pentru toți, însă unii părinți aleg să-și trimită copiii la școlile cu taxe. 

Accesul la serviciile de educație peste 16 ani,  de obicei, depinde de notele elevilor din Stagiul 4. Multe cursuri 

sunt oferite gratuit pentru cei cu vârsta sub 24 de ani, care studiază pentru prima lor calificare. Cursurile pentru 

persoanele care revin în sistemul de învățământ sau care se află în câmpul muncii, sunt contra cost. Există o 

serie de fonduri disponibile pentru toți cursanții pentru a acoperi eventualele costuri de educație, de trai și de 

îngrijire a copiilor. 
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Examinări și calificări 

La nivelul  învățământului primar, fiecare guvern delegat este responsabil, cu evaluarea elevilor în domeniul 

matematicii și alfabetizării. În Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, elevii susțin teste standard (SAT) la 

finalizarea Stagiului 1 și  2. Nu există evaluare pe parcursul Stagiului 3. În Scoția, începând din 2017, elevii 

din învățământul primar, clasele 1,4,7 și cei din învățământul secundar, clasa a 10-a,  participă la evaluările 

naționale standardizate din Scoția (SNSA). 

 

La nivelul învățământului secundar, calificările naționale sunt GCSEs (pentru elevii cu vârsta intre 14-16 ani) 

în Anglia, Țara Galilor, Irlanda de Nord și Scoția. Aceste calificări sunt evaluate de comisii de examinare în 

Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord și de un consiliu în Scoția. 

Elevii cu vârsta peste 16 ani,  pot studia "A-Levels" (Stagiul 6) în cadrul școlii lor sau pot frecventa un colegiu 

pentru Stagiul 6, numit  Sixth Form College în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord. În Scoția, elevii 

studiază "Highers" în anul 5 al școalii secundare și "Highest Higher" în urmatorii doi ani. Aceast stagiu este, în 

general, destinat elevilor care doresc să se înscrie la universitate și sunt examinați de comisiile de examinare. 

Toate celelalte calificări post-16 ani sunt examinate, acordate și dezvoltate de Organismele de Certificare. 

Deoarece Organismele de Certificare stabilesc curriculum-ul, examinează elevii și acordă calificări la nivel 

post-16 ani, ele joacă un rol important în sistemul de învățământ "profesional" al Regatului Unit. 

 

Tabel sumativ: 

Vârsta Furnizorul de 

educație 

Etapa 

cheie 

Evaluare Comisia de 

evaluare 

Nivel Obligatoriu 

Pre-5 Creșă/gradiniță  Nu Nu Educație 

timpurie 

Nu 

4 – 5 Școala primară  Nu Nu Primar 

(Pregătitoare) 

Nu (En,Sc,Wa) 

Da (NI) 

5 – 7 Școala primară 1 Evaluare 

guvernamentală 

Nu Primar 

(copii) 

Da 

7 – 11 Școala primară 2 Evaluare 

guvernamentală 

Nu Primar (Juniori) Da 

11 – 14 Școala secundară 3 Nu Nu Secundar Da 

14 – 16 Școala secundară 4 Comisia de 

examinare 

Organizația de 

certificare 

Secundar Da 

16 – 18 Colegiu de 

educație continuă 

/Sixth Form 

College/ 

Ucenicie 

6 Organizația de 

certificare 

Organizația de 

certificare 

Educație 

continuă(FE) 

Nu (Wa, NI, Sc) 

Da (En) 

18+ Universitate  Universitate Universitate Educație 

superioară (HE) 

Nu 

Tabel rezumat al sistemului de învățământ general din Regatul Unit. Sursa: UK Government (2012, 2018c), 

DfE (2018), British Council (2015) 
 

Sistemul de învățământ profesional din Regatul Unit 

 

Regatul Unit nu a adoptat niciodată o definiție oficială a "educației profesionale" (Wolf, 2011). Termenul este 

folosit în mod diferit, în funcție de context, dar se referă, în general, la calificări și la un loc de muncă care 

oferă abilități practice direct legate de angajare" (DfE, 2017). Alte definiții oferite precizează că educația 

profesională este "concepută pentru inițierea într-o ocupație" (UKCES, 2013). 

 

Astfel, educația "profesională" din Regatul Unit se referă la o gamă largă de: 
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 Vârste: ”profesional” poate face refere, în mod obișnuit, la furnizarea de Educație Continuă (FE) 

pentru elevii cu vârsta între 16-18 ani, în afara școlii, dar poate face referire, în egală măsură, la 

competențele practice și pregatirea oferită la toate vârstele; 

 Niveluri: de la noii intrați pentru o meserie, până la competențe avansate; 

 Furnizori: de la colegii de educație continuă, până la angajatori; 

 Locație: într-un colegiu, la locul de muncă sau ambele situații; 

 Specificitate: de la competențe foarte specifice pentru o meserie, la cele ”legate de domeniul formării 

profesionale“ sau "ante-profesionale". (Wolf, 2011) 

Deși adesea văzută în contrast cu educația "academică", educația profesională poate pregăti, de asemenea, 

cursanții pentru a "reintra" pe rutele academice (DfE, 2017). 

 

Recent, în Regatul Unit, termenul "învățământ tehnic" sau " învățământ tehnic și profesional" este folosit mai 

frecvent decât "învățământ vocațional" (Doel, 2018). Învățământul tehnic a fost definit ca "achiziționarea atât a 

unei categorii substanțiale de cunoștințe tehnice, cât și a unui set de aptitudini apreciate de industrie" (BIS și 

DfE, 2016). În Anglia, în 2020 (DfE, 2018a), va fi lansată o nouă formă de învățare la locul de muncă, inclusiv 

ucenicie și învățământul profesional, sub denumirea de calificare "nivelul T". 

 

Structura și cadrul instituțional 

Există un cadru instituțional complex responsabil pentru politica educațională și furnizarea de servicii de 

educație, în cele patru țări din Regatul Unit. Practic, companiile independente, cunoscute sub numele de 

Organisme de Certificare (AO), dezvoltă și oferă calificări mai degrabă, decât guvernul. Furnizorii de educație 

achiziționează ulterior drepturile de a furniza, prin instituția sau compania lor, calificări create de Organismele 

de Certificare (AO) (DfE, 2017). O serie de organisme guvernamentale reglementează funcționarea 

Organismelor de Certificare (AO), inspectează furnizarea de educație și gestionează cadrul de calificări pentru 

a defini nivelul fiecărei calificări. În prezent, în Anglia există aproximativ 160 de Organisme de Certificare 

(AO) (ibid.). 

 

Următorul tabel rezumă principalele Organisme pentru fiecare țară din Regatul Unit. Sursa: 

CEDEFOP (2014): 

 

Tară Departamentul 

guvernamental 

pentru educație 

Cadrul de calificare Organizatii de 

Certificare 

(AO)/Reglementarea 

calificărilor  

Asigurarea inspecției 

pentru procesul de 

învățare/ 

Reglementare 

Anglia Departamentul pentru 

Educație (DfE) 
Cadrul de credite și 

calificări (CQF) 

asigurat de 

Ofqual 

 

Ofqual Ofsted (Biroul de Standarde 

in 

Educație, Servicii pentru 

copii 

și competențe) 

Scoția Educație Scoția  Cadrul de credite și 

calificări scoțiene 

(SCQF) 

asigurat de 

Parteneriatul SCQF 

SQA Accreditation Educație Scoția 

Țara Galilor Departamanetul pentru 

Educație și 

Competențe  

Cadrul de credite și 

calificări Țara Galilor 

(CQFW) 

asigurat de guvernul 

galez 

Qualifications Wales Estyn 

Irlanda de 
Nord  

Departamentul de 
Educație (DE) 

Cadrul de credite și 
calificări (CQF) 

asigurat de Consiliul 

Consiliul pentru 
Curriculum, 

Examinari si Evaluare 

Educație de formare 
Inspectorat 
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pentru Curriculum, 

Examinări și 

Evaluare (CCEA) 

 

(CCEA) 

          Tabel: Organisme responsabile de educație în Regatul Unit  

         Organismele de Certificare (AO) 

Organismele de Certificare acordă certificate, dezvoltă curricula, organizează examene, oferă formarea 

profesorilor și supraveghează asigurarea calității. Aceste pachete de servicii sunt achiziționate de furnizorii de 

educație pentru pregatirea si certificarea elevilor lor. În Anglia și Irlanda de Nord, 163 de Organisme de 

Certificare furnizează aproximativ 25.000 de calificări reglementate (profesionale și academice). Aproximativ 

8,4 milioane de certificate sunt acordate anual, dar cele mai mari 10 Organisme de Certificare (AO-uri) acordă 

70% din toate certificatele emise (DfE, 2017). În Țara Galilor, 106 Organisme de Certificare sunt recunoscute 

de organismul de reglementare (Qualifications Wales, 2018) și în Scoția, 39 (SQA, 2018a). 

 

Asigurarea pregătirii profesionale 

Învățământul profesional se referă în general la calificările oferite la nivel secundar superior (14ani+) și pot fi 

pregatite în două moduri: în școli/colegii sau la angajator (DfE, 2017). 

 

Pregătirea în colegii se referă la cursuri și examene sustinute la furnizori de formare profesională, și anume: 

 Colegii de Educație Continuă 

 Sixth Form Colleges (colegii pentru Stagiul 6- accentul se pune, de obicei, pe cursuri non-

"profesionale" sau cursuri destinate să pregătească elevii pentru A-Levels și Highers) 

 Sixth Form ( Stagiul 6) din cadrul școlilor 

 Colegii de specialitate (pentru studii pentru agricultura sau arta spectacolului) 

 Centre de formare private (care pot primi finanțare publică). 

 

 Anglia Țara Galilor Irlanda de Nord Scoția 

Colegii de Educație Continuă 235 13 6 27 

Sixth Form Colleges 90 1 0 0 

Tabel:Numărul de Colegii de Educație Continuă in fiecare țară din Regatul Unit. Sursa: DfE (2018a) 

 

Pregatirea la angajator se referă la calificările obținute în timpul muncii și includ: 

 ucenicie 

 formarea la locul de muncă 

 cursuri realízate în parte în colegii, în perioada în care elevul este angajat în ocupația pentru care este 
instruit. 

 
Organismele de certificare asigură, de asemenea, planificarea cursurilor, stagii pentru formare și îndrumarea 

organizării examenelor, pentru a oferi profesorilor resursele suplimentare necesare pentru a preda calificările 

respective. 

 

Ucenicia 

În Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, ucenicia este oferită la patru niveluri diferite: Intermediar, Avansat, 

Superior și Licențiat/Certificat. Ucenicia este disponibilă celor peste 16 ani și oferă un salariu minim de 

ucenicie și formare la locul de muncă la angajator (Guvernul britanic, 2018a). În Scoția, ucenicia este oferită la 

următoarele niveluri: Modern, Bază, Superior, Licențiat/Certificat și Profesional (SCQF, 2018). Regatul Unit 

oferă, de asemenea, stagii – cursuri, pentru a obține experiență practică, care durează până la 6 luni, destinate 

să pregătească elevul pentru muncă sau pentru ucenicie. 

 

 

Utilizatori de educație profesională 

Întrucât Regatul Unit nu are o definiție formală pentru "educația profesională", următoarele date se referă la 

sectorul Educație continuă - furnizarea de calificări și ucenicie în afara școlilor și a școlilor pentru Stagiul 6. 
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Aceste instituții oferă, de asemenea, cursuri, calificări (de exemplu A-Levels / Highers) non-"profesionale"  și 

exclud educația profesională reglementată neguvernamental oferită de angajatori. 

Tabelul următor arată numărul de elevi din Regatul Unit, per țară, începând din noiembrie 2018, precum și 

procentul elevilor sub 19 ani - grupul țintă pentru acest proiect. 

 

 Anglia Țara Galilor Irlanda de Nord Scoția Regatul Unit 

Sub 19 ani 1,071,700 49,600 74,600 105,900 1,301,800 

Toate vârstele 3,157,800 136,200 117,500 233,200 3,644,700 

Procent sub 19 ani 34% 36% 63% 45% 36% 

Procent aproximativ al 

populației sub 19 ani 

cuprinsă în Educația 

continuă
5 

32.0% 24.9% 59.1% 31.9% 36.9% 

 Tabel: Elevii cuprinși în Educația continuă, pe țări. Sursa: DfE (2018a) 
 

Tabelul următor prezintă elevii cuprinși în Educația continuă, in funcție de gen. În Regatul Unit, există mai 

puține femei în educația continuă decât bărbați. 

 

 Anglia Țara Galilor Irlanda de Nord Scoția Regatul Unit 

Femei 54.6% 55.0% 47.0% 49.6% 52.2% 

Bărbați 45.4% 45.0% 53.0% 50.8% 47.8% 

Tabel: Elevii din Educatia continuă in funcție de gen. 

 Sursa: Guvernul britanic (2018a; 2018b), Guvernul galez (2018a; 2018b), (DoENI, 2018a; 2018b), SFC 
(2017) 

 
Tabelul următor prezintă elevii cuprinși în Educația continuă cu dificultăți de învățare sau cu alte dizabilități. 

 

Anglia Țara Galilor Irlanda de Nord Scoția Regatul Unit 

17.9% 10.1% 17% Nu sunt date 

disponibile
8
 

15% 

Tabel:  Elevii din Educația continuă cu dificultăți de învățare sau dizabilități pe țări  

 
Pentru stagiile de ucenicie, în anul școlar 2017/2018, au fost înscrise 72.300 de persoane cu vârsta sub 19 ani. 

În Țara Galilor, au fost înscriși 16.250 de ucenici pentru aceeași perioadă și vârstă, plus 7.951 în Irlanda de 

Nord (Guvernul galez, 2018a, DoENI, 2018c). In al doilea trimestru al anului 2018/19, în Scoția, au fost 

înregistrate 6.321 noi școli pentru ucenicia Modernă pentru elevii cu vârta între 16-19 ani pentru (SDS, 2018). 

 

Numărul de calificări depășește numărul de utilizatori, deoarece majoritatea elevilor studiază mai multe cursuri 

sau obțin mai multe calificări profesionale. De exemplu, în Anglia, pentru perioada octombrie 2017-2018, au 

fost acordate un număr total de 5.754.900 de calificări pentru toți subiecții și grupele de vârstă (Ofqual, 2018). 

 

Nivelurile de calificare 

Cadrele naționale de calificare definesc nivelul unei calificări, creditele și oferă o comparație între acestea. În 

prezent, în Regatul Unit, acestea sunt: 

 Cadrul Reglementat al Calificărilor (RQF), reglementat de Ofqual în Anglia și Consiliul pentru 

Curriculum, Examinări și Evaluare (CCEA) în Irlanda de Nord; 

 Cadrul de credite și calificări pentru Țara Galilor (CQFW) 

 Cadrul de credite și calificări scoțiene (SCQF) 

RQF și CQFW utilizează aceleași niveluri, începând de la nivelul de intrare (care este subdivizat în continuare 

în nivel de intrare 1, 2 și 3) și nivelurile 1 - 8. În Scoția, SCQF utilizează nivelurile 1-12. 
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RQF 

(Anglia/Irlanda 

de Nord) 

și CQFW (Țara 

Galilor) 

SCQF 

(Scoția) 

 

EQF 

(cadrul 

European 

de 

calificare) 

Intrare nivel 1 1  

1 Intrare nivel 2 2 

Intrare nivel 3 3 

1 4 2 

2 5 3 

3 6 4 

4 7 5 

5 8 

6 9 6 

10 

7 11 7 

8 12 8 

Tabel: Comparație între nivelurile de calificare din Regatul Unit si Cadrul European. Sursa: Guvernul 

Regatului Unit (2018d); CQFW (2018); SQA (2018b); SCQF (2018) 

 
Sunt disponibile mai multe tipuri de calificări pentru fiecare nivel. Nu toate calificarile naționale pentru elevii 

de 15/16 ani,  sunt considerate ca fiind "profesionale", în sensul de a conduce direct spre o meserie, cum este 

GCSE ( Certificat General pentru Educația Secundară) și National (în Scoția). Nivelurile A și Higher (în 

Scoția), obținute la vârsta de 17/18 ani, sunt adesea considerate ca fiind rute spre cursurile universitare. 

Tipurile de "calificare profesională” includ BTEC, diplome și certificate. O listă completă a tipurilor de 

calificări referitoare la grupul țintă este următoarea: 

 

Anglia, Țara Galilor si Irlanda de Nord Scoția 

IS
C

E
D

 3
/ 

E
Q

F
 3

 

RQF/CQFW GCSE – Grades 4-9 or A*-C SCQF National 5 

Nivel 2 Ucenicie intermediară Nivel 5 Nivel 5 SQA Award 

 Nivel 2 award  Competente pentru muncă National 5 

 Nivel 2 certificate  Nivel 5 National Certificate 

 Nivel 2 diploma  Nivel 5 National Progression 

 Nivel 2 ESOL  Award 

 Nivel 2 essential skills  Nivel 5 Modern Apprenticeship 

 Nivel 2 functional skills  Nivel 5 SVQ 

 Nivel 2 national certificate   

 Nivel 2 national diploma   

 Nivel2 NVQ   

 Bacalaureat National Galez   

Tabel:  Tipuri de calificari disponibile pentru grupul țintă al proiectului.   

Calificări nereglementate 

Organismele de Certificare (AO) elaborează calificări care sunt incluse în cadrele naționale de calificare 

menționate mai sus. Unele Organisme de Certificare sau angajatori pot oferi calificări "nereglementate" care 

nu sunt recunoscute de cadrele reglementate de calificare. Oferirea de calificări nereglementate nu este ilegală, 

dar nu poate fi utilizată pentru a furniza formare profesională, dar poate fi necesară în situațiile în care elevii au 
dificultăți de învățare sau dizabilități, sunt șomeri și caută în mod activ o muncă sau au nevoie de pachete mai 

mici de sprijin, adaptate pentru a re-activa educația "(SFA, 2015). 
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Creditele 

Unitățile de învățare din cadrul calificărilor oferă credite. Un elev trebuie să completeze un număr de unități 

obligatorii și opționale pentru a obține numarul de credite necesar pentru a obține calificarea. Un elev poate 

pargurge anumite unități opționale pentru a se specializa într-o anumită calificare pentru o meserie, numită 

adesea cale/rută. În anumite circumstanțe, Consiliul mixt pentru calificări (JCQ) și autoritatea de reglementare 

pot stabili creditele care urmează să fie transferate. 

 

Probleme actuale în educația profesională 

O analiză a calificărilor profesionale pentru adulți din Anglia (UKCES 2013) a identificat probleme-cheie ale 

sistemului de învățământ profesional în ansamblul său, și anume: 

 Organismele de Certificare un sunt solicitate să furnizeze informații despre valoarea adăugată a 

calificărilor lor 

 Organismele de Certificare nu sunt solicitate să fie consecvente în abordarea lor, în comparație cu alte 

organizații similare 

 Calificările profesionale nu au un plan consecvent 

 Se pune un accent redus pe necesitatea abilităților economice 

 Titluri și baze de date confuze pentru calificări 

 Profesori nepregatiți în noile tehnologii pentru furnizarea de educație 

 Implicarea limitată a angajatorilor în crearea de cursuri (2013: 16-20) 

După revizuire, calificările au fost simplificate și sunt mai ușor de parcurs și s-a stabilit că acestea 

trebuie să fie "relevante, riguroase și recunoscute". În 2017, o consultare guvernamentală care se referea 

la schimbarea contextului educației profesionale, după revizuirea Whitehead, a găsit urmatoarele 

probleme rămase: 

 Cresterea importanței efectuării inspecțiilor a determinat instituțiile să ofere mai multe calificări 

 "Mai ușor de trecut", determină o "cursă către situația de jos" 

 Reglementarea insuficientă a conținutului - inclusiv lipsa reglementării conținutului curricular 

 Instituții mici de formare care nu dispun de instrumente și resurse 

 Nevoile mai mici ale angajatorului sunt mai puțin probabil să fie abordate în conținutul cursului. (DfE, 

2017) 

Sistemul de învățământ profesional se află în pragul unei revizuiri, iar noile calificări "nivelul-T" urmează să 

fie lansate în 2020. Invitația pentru Organismele de Certificare (AO) de a licita pentru dezvoltarea de cursuri a 

început (primăvara 2019) (DfE, 2018b). 

 

ITALIA 

 

În Italia, toți tinerii trebuie să fie cuprinși în sistemul de învățământ până la vârsta majoratului (18 ani) și să 

efectueze un total de 10 ani, școlarizare obligatorie, în care sunt planificați doi ani de educație și formare 

profesională. 

 

În Italia, primul ciclu de învățământ se încheie la vârsta de 14 ani și este validat printr-un examen și eliberarea 

unui certificat de admitere în al doilea ciclu de învățământ. În acest al doilea ciclu, elevii au posibilitatea de a 

alege între o educație generală sau o rută de educație și formare profesională. În acest al doilea ciclu, tinerii 

pot alege soluții diferite: 

 învățământ liceal; 

 învățămân tehnic; 

 învățământ profesional; 

 programe de educație și formare profesională organizate de regiuni autonome; 

 ucenicie pentru calificare și diplomă profesională (după împlinirea vârstei de 15 ani); 

 

Educație și formare profesională (VET) 

 

În Italia, termenul de educație și formare profesională identifică căi specifice care sunt formulate de regiunile 

și provinciile autonome. Învățământul și formarea profesională sunt disponibile la nivel secundar, post-
secundar sau superior de educație și formare, formală sau non-formală. VET se adresează tinerilor și adulților 
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și poate fi asigurat de o școală, de o companie sau de un organism public sau privat. VET în Italia include, de 

asemenea, instituții tehnice și profesionale. 

 

În planificarea structurii cursului, actorii implicați au responsabilități diferite: 

 Ministerul Educației, Universității și Cercetării definește cadrul VET în programele școlare naționale; 

 Ministerul Muncii și Politici Sociale definește cadrul pentru educația și formarea profesională, iar 

planificarea, organizarea și furnizarea acesteia este delegată regiunilor și provinciilor autonome. 

 

În mod specific, obiectivele formării profesionale continue furnizate în cadrul sistemului public sunt stabilite 

de Ministerul Muncii, iar activitățile de formare profesională continuă sunt gestionate de regiunile și 

provinciile autonome sau de partenerii sociali. În general, partenerii sociali joacă un rol consultativ în 

formularea politicilor VET și contribuie la transpunerea acestora în oferta de formare. 

 

Cursuri de formare tehnică și profesională 

Programele oferite de institutele tehnice oferă cunoștințe, aptitudini și competențe pentru realizarea profesiilor 

tehnice și administrative, iar cele ale institutelor profesionale oferă pregătire teoretică și practică pentru 

realizarea unor servicii profesionale calificate în sectoare productive de interes național. Absolvenții au acces 

la învățământul superior și dobândesc o calificare de nivel 4 a Cadrului european al calificărilor (EQF). 

Certificatele eliberate pentru a atesta abilitățile dobândite sunt emise de Ministerul Educației și sunt formulate 

în patru limbi comunitare, pentru a fi acceptate în diferitele state membre. 

 

Cursurile VET de trei ani și de patru ani 

Cursurile de formare profesională de trei ani și de patru ani sunt organizate de regiuni, dar sunt finanțate de 

Ministerul Muncii. În prezent, cursurile profesionale de patru ani nu sunt oferite uniform în întreaga țară. 

Aceste rute sunt structurate în module și au ca scop dezvoltarea abilităților de bază, transversale și tehnice-

profesionale. Structura modulară permite elevilor să schimbe domeniul de studiu, datorită recunoașterii 

creditelor. În cadrul acestor cursuri este important de menționat, existența a doi tutori, cu rol de supraveghere: 

unul asociat cu formatorul, celălalt asociat cu pregătirea în întreprindere. 

 

Pregătire tehnică postliceală 

Acestă rută are ca scop aprofundarea specializării la nivel post-secundar pentru a răspunde nevoilor pieței 

muncii din sectorul public și privat. Este planificată și organizată de către regiuni și provincii autonome, pe 

baza planurilor teritoriale adoptate la fiecare trei ani, iar oferta acestora diferă de la o regiune la alta. Aceste 

cursuri sunt împărțite în: 

 

Cursuri de educație și formare tehnică superioară: împărțite pe 20 de domenii de specializare la nivel 

național. Cu toate acestea, fiecare specializare este descrisă în funcție de cerințele pieței locurilor de muncă 

locale. Aceste cursuri includ un stagiu obligatoriu care este considerat foarte important. Rutele de Educație si 

Formare Tehnică Avansată sunt planificate de către regiuni și sunt concepute și gestionate de cel puțin patru 

organisme de instruire: o școală, un centru de formare profesională, o universitate și o companie. 

 

Rute asigurate în cadrul institutelor tehnice superioare: aceste cursuri oferă oportunități non-academice la 

un nivel superior pentru un total de 29 de profiluri profesionale naționale. Rutele pregatesc tehnicieni 

specializați în șase arii tehnologice, considerate strategice pentru dezvoltarea țării. Tinerii și adulții pot fi 

admiși atâta timp cât dețin un certificat de gimnaziu superior, iar 50% din formare trebuie să fie asigurată de 

organizații profesionale active. 

 

Mai mult, institutele tehnice superioare acționează ca un așezământ  ce implică următoarele tipuri de 

organizații: 

 o instituție de învățământ secundar, privat sau public care aparține unei asociații tehnice sau 

profesionale; 

 o agenție de formare acreditată de regiune pentru învățământul superior; 

 o întreprindere a unuia dintre sectoarele productive la care se referă institutul tehnic superior; 

 un departament universitar sau un alt organism aparținând sistemului de cercetare științifică și 

tehnologică; 
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 o autoritate locală. 

 

Rutele post-VET și multe altele 
Cei care au absolvit o formare de trei sau patru ani și cei care au absolvit o școală secundară pot accesa 

cursurile profesionale dezvoltate de regiunile sau provinciile autonome. Acestea sunt cursuri care durează 

între 400 și 600 de ore și sunt co-finanțate prin Fondul Social European (FSE). Se eliberează un certificat de 

formare profesională, adică o calificare de nivel secundar, la sfârșitul cursului. 

 

Cursurile oferă cunoștințe teoretice, tehnice și manageriale, dar includ, de asemenea, ateliere și lucrări 

practice și realizarea unui stagiu obligatoriu. Admiterea se face prin proceduri de selecție cu o evaluare a 

cunoștințelor printr-un interviu. Pentru a începe cursurile este necesar să se ajungă la un număr adecvat de 

elevi de care depinde și numarul profesorilor selectați. 

 

Cursurile sunt împărțite în module sau unități de învățare tematice sau pentru dobândirea unor abilități 

specifice. Calendarele sunt stabilite la nivel regional și local și ulterior definite de centrul de formare 

profesională care oferă cursul: lecțiile pot fi concentrate în câteva săptămâni sau pot fi distribuite pe tot 

parcursul anului. Gestionarea cursurilor este descentralizată, iar informațiile generale privind conținutul 

curriculum-ului nu sunt disponibile la nivel național. Obținerea aptitudinilor este în general monitorizată cu 

evaluări intermediare printr-o examinare sau o expunere facută de elev. Există un examen final care poate fi 

scris, oral sau practic, iar pentru admiterea la acest examen este necesar să fi urmat cel puțin 2/3 din curs. 

Cursurile sunt gestionate de centrele de formare profesională acreditate de regiuni și nu sunt distribuite 

uniform pe întreg teritoriul. Cursurile se încheie cu un certificat de calificare eliberat de regiuni pe baza 

registrului lor specific și aceste certificate nu sunt recunoscute la nivel național. Încă nu există un registru 

național de calificări pentru cursurile regionale. 

 

Educație și formare postuniversitară 
Cei care au absolvit un curs pot accesa cursuri de specializare postuniversitară într-un anumit domeniu. 

Acestea sunt organizate de regiuni și de provinciile autonome și au o durată cuprinsă între 400 și 600 de ore. 

Aceste cursuri oferă participanților o calificare regională care corespunde unor domenii profesionale specifice 

care nu sunt incluse în registrul național de calificare. 

 

Ucenicia 

În Italia, ucenicia este un contract de muncă pentru formare și angajare. Aceasta include atât formarea la fața 

locului, cât și formarea în clasă. Contractul de ucenicie, care diferă de alte forme de învățare la locul de 

muncă, trebuie să fie în scris. Rolul și responsabilitățile tuturor părților sunt definite în acesta. Sistemul de 

ucenicie din Italia include trei tipuri de contracte: 

 

Ucenicie pentru calificare cu certificat profesional emis de școală: este destinat tinerilor cu vârste între 15 și 

25 de ani. Nu există cerințe specifice pentru admiterea la aceste cursuri. În plus, ucenicia este guvernată de 

regiunile și provinciile autonome prin acorduri specifice semnate în cadrul conferinței Stat-Regiune. 

Conținutul, împărțit în teorie și practică, calificările specifice oferite și numărul orelor de instruire, sunt 

stabilite de regiunile și provinciile autonome în conformitate cu standardele minime convenite la nivel 

național. Durata contractului este determinată în conformitate cu certificatul sau diploma obținută. Aceste ore 

de ucenicie durează între trei și patru ani și permit obținerea unei pregătiri la nivel de operator sau o calificare 

tehnică, pentru 22, respectiv 21 domenii profesionale. Se obține Certificat de calificare profesională (nivelul 3 

al EQF) sau Diploma tehnică profesională (nivelul 4 al EQF). Aceste calificări sunt incluse în registrul 

național de calificări. 

 

Ucenicie profesională sau contract profesional: se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani 

care doresc să obțină o calificare inclusă în convențiile colective și cerută de piața muncii. 

 

Ucenicie pentru pregătire și cercetare superioară: Această ucenicie are drept scop obținerea de calificări de 

diferite niveluri și include calificări cuprinse între nivelul 4 și nivelul 8 al EQF și se adresează tinerilor cu 

vârste cuprinse între 18-29 ani. 
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ROMANIA 

 

Sistemul de învățământ al României este centralizat, atât pe orizontală cât și pe verticală. Toate 

responsabilitățile cheie pentru strategia educațională, politica națională și furnizarea ei sunt concentrate la 

nivelul Ministerului Educației Naționale (MEN). Mai multe organisme de specialitate furnizeză servicii 

pentru minister, dar nu există un organism de evaluare complet independent. Autoritățile alese la nivel local 

joacă un rol foarte mic în conceperea și furnizarea de politici de educație. MEN conduce direct și 

monitorizează implementarea politicilor naționale la nivel local, prin intermediul Inspectoratelor Școlare 

Județene (ISJ). 

 

Responsabilitatea pentru educație este concentrată în administrația centrală. MEN este responsabil de 

stabilirea strategiei globale a sistemului de învățământ și a politicilor naționale, de la învățământul preșcolar 

și obligatoriu, la educația și formarea profesională și învățământul superior. În sistemul preuniversitar, acesta 

este responsabil pentru aprobarea și monitorizarea implementării curriculum-ului, administrarea rețelei 

școlare și alocarea resurselor financiare și umane școlilor. MEN este, de asemenea, responsabil pentru 

sistemul național de evaluare. Implementarea lui și  unele evaluări de politici sunt efectuate de organisme 

publice subordonate ministerului. 

 

Sursa: oecd revıews of evaluatıon and assessment ın educatıon: romanıa 2017 

 

Sistemul educațional din Romania are urmatoarea structura: 

 

 
sursa: Eurydice 2016 

 

Învățământ preuniversitar: 

a) Educație timpurie (0-5 ani), constând din nivelul ante-preșcolar (0-2 ani) și educația preșcolară (3-5 ani); 

b) Învățământul primar (6-10 ani) (5 clase: de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a) 

c) Învățământul secundar, care include: 

 

1. Învățământ secundar inferior: 11-14 ani (4 clase: de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a) 

 

2. Învățământul secundar superior: 15-18 ani, care poate fi: 

 Învățământ liceal, care cuprinde clasele liceale IX-XII / XIII, cu următoarele ramuri: linie teoretică 

cu profiluri umaniste și reale, ramură „vocațională”, cu profiluri militare, teologice, sportive, artistice 

și pedagogice și linie tehnologică cu profiluri tehnice, servicii, resurse naturale și protecția mediului; 

 Învățământ profesional (VET)
1
, care cuprinde școli profesionale, clasele IX-XI, care pot fi 

unități independente sau afiliate la liceele tehnologice; 

                                                      
1
 În sistemul de învățământ românesc, „Vocațional” se referă la profilurile liceelor militar, teologic, 

sportiv, artistic și pedagogic. Pentru a nu crea confuzie, pentru VET, vom folosi terminologia 

învățământ profesional și tehnic în locul educație vocațională și tehnică. 



     Raport comparativ despre curricula competentelor verzi pentru muncitorii in construcții 

23 

 

 

 Învățământ terțiar non-universitar, care include învățământul postliceal. 

 

Învățământ universitar: 
a) Învățământ superior- nivel Licență 

b) Învățământ superior- nivel Master  

c) Învățământ superior- studii Doctorale 

 

Informații generale despre educația profesională și tehnică inițială din România (iVET) 

 

Educația profesională și tehnică inițială (iVET) în România se referă la educația profesională cu o 

componentă importantă a învățării bazate pe muncă și constă în: 

a) învățământul profesional; 

b) învățământul liceal tehnologic 

c) învățământul postliceal. 

 

În prezent, sistemul iVET din România este concentrat pe calificările specifice și abilitățile practice și 

aprofundarea competențelor cheie pentru munca reală și oferă calificări la patru niveluri: 

 Calificări nivelul 3 al NQF / EQF pentru absolvenții de 3 ani de învățământ profesional; 

 Calificări nivelul 4 al NQF / EQF pentru absolvenții învățământului secundar superior (licee 

tehnologice); 

 Calificări nivelul 5 al NQF / EQF pentru absolvenții de învățământ postliceal (școala postliceală 

VET). 

 

Absolvenții de învățământ profesional și tehnic inițial (iVET) care trec examenul de certificare al calificării 

profesionale, dobândesc un certificat de calificare profesională pentru nivelul 3, 4 sau 5, în conformitate cu 

Cadrul național al calificărilor și suplimentul descriptiv, conform Europass. 

 

Învățământul profesional și tehnic inițial (iVET) poate fi organizat pentru calificări cuprinse în Registrul 

național al calificărilor, actualizat periodic, în funcție de nevoile pieței muncii identificate prin documentele 

de planificare strategică a ofertei regionale, județene și locale. 

 

Învățământul profesional și tehnic inițial (iVET) poate fi, de asemenea, organizat pe baza cererilor 

angajatorilor privați sau de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe baza contractelor de 

școlarizare. 

 

Curriculumul național iVET se bazează pe Standarde de pregătire profesională, aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional 

și Tehnic și elaborat în consultare cu partenerii sociali. 

Standardele de pregătire profesională se bazează pe standarde ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională 

pentru Calificări. 

 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic a fost creat în 1999 și este în 

subordinea MEN. Dezvoltă calificările și programa națională pentru educația profesională și tehnică inițială 

(iVET) pentru învățământul liceal și postliceal, conform Cadrului național al calificărilor. 

 

În educația profesională și tehnică inițială (iVET) se aplică Curriculumul Național, elaborat în conformitate 

cu nevoile specifice dezvoltării personale și nevoile pieței muncii și ale fiecărei comunități, pe baza 

principiului subsidiarității. 

 

Pe baza Legii educației naționale, publicată în 2011, școlile din România au o oarecare autonomie față de 

programa școlară: Curriculumul național conține discipline/module obligatorii și arii de studiu, care reprezintă 

2/3 din numărul total de ore de pregătire și discipline opționale / module la decizia școlii (care reprezintă 1/3). 

 

Pentru educația profesională și tehnică inițială (iVET), curriculum-ul la decizia școlii este un curriculum de 
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dezvoltare locală și constituie oferta educațională la nivel local, dezvoltată de școală în parteneriat cu 

organizația economică/administrația publică locală, cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean. În acest fel, 

educația iVET este adaptată nevoilor locale ale pieței forței de muncă.  
 

Ucenicia la locul de muncă se organizeaza pentru nivelurile de calificare 2, 3 si 4 incluse în Cadrul national 

al calificărilor și se adresează tinerilor cu vârsta peste 16 ani, dar și adulților  care doresc să învețe o meserie 

în situații profesionale reale.  

 

Ucenicia se realizeaza în cadrul contractului de ucenicie care este un contract individual de muncă, încheiat 

pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească 

profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, 

care se obligă sa îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. 

 

Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătire teoretică şi pregătire practică sau 

numai pregătire practică. Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de 

muncă. Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu 

salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în 

medie pe săptămână. 

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului. 

Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. 

Evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, se realizează printr-un centru de evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, costurile evaluării şi certificării formării 

profesionale prin ucenicie la locul de muncă, fiind suportate de angajator. 

 

Ucenicia durează 12 luni, în cazul unei calificări de nivel 2, 24 luni în cazul unei calificări de nivel 3 si 36 

luni pentru o calificare de nivel 4.  

 

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe 

întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din 

bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. 

 

Invățământul postliceal se adreseaza persoanelor carea au finalizat liceul, cu sau fără examen de bacalaureat 

și pregătește calificări pentru nivelul 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334641/Calificare_
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3606/Contract
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/334935/Persoane_juridice
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Informații generale despre programele de formare profesionlă pentru 

grupurile țintă din sectorul construcții 
 

 

TURCIA 

 
Construcțiile reprezintă sectorul de frunte al economiei turcești după 2000. Deci are un loc important în 

ocuparea forței de muncă. Sectorul construcțiilor a reprezentat 9% din economia din Turcia în 2017. 

 

 7,4% din forța de muncă este ocupată în sectorul construcțiilor și mai mult de 2 milioane de persoane lucrau 

în acest sector în 2017. Această situație face ca educația profesională în sectorul construcțiilor să fie 

semnificativă. 

 

Construcția de clădiri de înaltă calitate este importantă din cauza riscului de cutremur din Turcia. Capacitatea 

proiectare a firmelor și forța de muncă calificată cu care se lucrează sunt cei mai importanți factori 

determinanți ai calității construcției. Absolvenții pot găsi cu ușurință locuri de muncă în companii de mare 

anvergură și capacitate din sector. În plus, în instituții publice, precum Lucrări hidraulice de stat, Drumuri, 

Servicii rurale, Cadastru, Direcții regionale, municipale, filiale de Lucrări publice, absolvenții sunt angajați ca 

personal tehnic.  

 

În domeniul Tehnologiei construcțiilor, elevii dobândesc cunoștințe și abilități despre proiectarea și utilizarea 

tehnologiilor moderne de construcții utilizate în clădiri care servesc diferitelor scopuri, inclusiv case. 

Filierele pentru învățământul profesional în Tehnologia construcțiilor sunt: 

 

 Sisteme de constructii din lemn 

 Sisteme de construcții din beton armat 

 Beton-ciment și tehnologia fundațiilor 

 Sisteme de fațadă și tâmplărie din PVC 

 Sisteme de acoperiș 

 Proiectare tehnică a structurii de oțel 

 Proiectare tehnică de interior  

 Desen tehnic de arhitectură 

 Restaurare 

 Proiectare tehnică de construcții statice 

 Decorarea interioară a clădirii 

 Izolarea clădirilor 

 Acoperirea suprafeței construcției 

 

Tehnologia Construcțiilor este unul dintre cele 54 de domenii din sistemul de învățământ profesional din     

Turcia. 27,94% dintre elevii înscriși pentru Tehnologia construcțiilor sunt femei, 72,06% dintre ei sunt 

bărbați. Doar 7,85% dintre absolvenții construcțiilor lucrează în sectorul în care s-au pregătit. 42,58 dintre ei 

lucrează în alte sectoare. Aceasta este una dintre principalele probleme ale sistemului VET din Turcia.  

 

SPANIA 

 

În Spania, nivelul de Tehnician în Construcții aparține familiei VET „Construcții și lucrări civile”. Durata 

pregatirii pentru Tehnician în construcții este de 2000 de ore și poate fi parcursă în 18 centre educaționale 

răspândite pe întreg teritoriul național. 

 

Obiectivele de învățare în acest curs VET, Tehnician în construcții, sunt următoarele: 

 Pregătire și asamblare cofraje, așezându-le în conformitate cu aspectul și garantând stabilitatea și 

rigiditatea ansamblului complet. 
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 Execuții de elemente din beton armat, elaborând și așezând armături și colaborând la așezarea 

cimentului. 

 Execuții de zidărie din piatră, cărămidă și bloc, regândindu-le poziția și respectând prescripțiile. 

 Execuții de tencuială, căptușeală și șapă cu mortare, chit și betoane, aplicând tehnici bune de 

observare și însușire. 

 Execuții de lucrări de acoperișuri, executarea sistemelor de formare a pantelor, fustelor și asigurarea 

izolației, impermeabilizării, a elementelor complementare și a materialelor de acoperire. 

 Execuții de lucrări de urbanizare, executând pavele, registre și aranjare de conducte liniare fără 

presiune și elemente complementare și singulare. 

 Acoperirea pereților orizontali și verticali, executând lucrări de pardoseală cu piese rigide, furniruite 

și cu gresie, garantând planeitatea și aranjarea corespunzătoare a îmbinărilor. 

 Organizarea execuției zidăriei și gropilor de beton, planificând activitățile, alocând și adaptând 

materiale, resurse umane, mijloace și echipamente. 

 Evaluarea lucrărilor de zidărie și beton, măsurarea unităților de lucrări și pregătirea bugetelor. 

 Interpretarea planurilor de construcție, identificându-le elementele și determinând dimensiuni. 

 

Modulele de pregatire profesională ale acestui ciclu de pregătire sunt oferite față în față și vor fi organizate în 

două cursuri academice. Primul curs academic este dezvoltat integral în centrul de învățământ. Pentru a 

putea participa la al doilea curs, trebui să fi parcurs cel puțin optzeci la sută din orele primului curs. 

 

În Spania, această pregătire are loc în patru locații diferite: 

1- Clasa polivalentă, unde în mod obișnuit, este amplasat echipamentul audiovizual. 

2- Atelierul de tehnici de construcții, unde pot fi găsite uneltele de zidărie (ciocane, indicatoare, spatule, 

ferăstraie ...), unelte pentru aplicarea acoperirilor, scule pentru amenajare și nivelare și alte unelte pentru 

scopuri auxiliare generale. 

3- Locația pentru execuția practică a lucrărilor. 

4- Depozitul, unde sunt amplasate echipe de prevenire a riscurilor profesionale și de protecție a mediului. 

La sfârșit, când elevii și-au încheiat studiile, oportunitățile profesionale sunt foarte variate în Spania, printre 

care amintim următoarele : 

 Lider de echipa 

 Zidar 

 Pavator 

 Tehnician în rețele de salubrizare 

 Lucrător modelor  

 Fixator din oțel 

 Tinichigiu 

 Lucrător cu ardezie 

 Vopsitor 

 Faianțer 

 Instalator de sisteme de hidroizolație în clădiri și lucrări civile. 

 Tehnician hidroizolație terasa 

 

Aceste locuri de muncă se găsesc într-un spectru larg în sectorul construcțiilor; astfel, angajările se pot face 

în întreprinderi de construcții mici, mijlocii și mari sau în administrațiile publice, fie pe cont propriu, fie 

angajați de alții, cu sarcini precum dezvoltarea lucrărilor de zidărie sau ciment în construcții, reabilitări, 

întreținere și amenajări în clădiri. 

 

Când elevul și-a încheiat pregătirea la nivel mediu, acesta poate continua instruirea prin: 

 Cursuri de specializare profesională 

 Un alt ciclu de formare profesională, cu posibilitatea de a reduce unele module din cauza validării 

studiilor anterioare 

 Cursuri preuniversitare 

 Pregătirea pentru susținerea testului oficial pentru accesul la universitate. 
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REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

 

Prezentare generală a sectorului 

 
Începând cu 2018, industria construcțiilor asigură 2,4 milioane de locuri de muncă - 6,8% din totalul locurilor 

de muncă din Regatul Unit (Rhodes, 2018). Un număr mare dintre cei care lucrează în industrie sunt angajați 

independenți- construcțiile reprezintă 37% din totalul locurilor de muncă independente din Regatul Unit 

(Rhodes, 2018). Se preconizează că sectorul va necesita anual 31,600 de noi intrați până în 2022, cu o creștere 

de 3,3% (CITB, 2018a). Impactul potențial al „Brexit”-ului - mișcarea Regatului Unit pentru a ieși din 

Uniunea Europeană - asupra sectorului, nu este încă pe deplin înțeles, cu toate acestea CITB raportează că 

mai multe firme au înregistrat impacturi Brexit până în 2018, inclusiv lipsa de personal (CITB, 2018b). 

Nevoile de competență pentru industriile din Regatul Unit, cum ar fi construcțiile, sunt evaluate de o rețea de 

Consilii de Competențe Sectoriale, specifice sectorului (SSC). SSC pentru industria construcțiilor este CITB - 

Consiliul de instruire pentru industria construcțiilor. CITB și alte organizații de competențe recomandă 

Organismelor de Certificare (care stabilesc examinări și acordă calificări), conținutul cursului și al modulelor 

individuale. 

Construcțiile reprezintă unul dintre primele domenii care au fost testate pentru noua calificare „Nivelul-T”. 

Pentru anul 2019 este programata testarea  unui nivel T pentru „Proiectare, supraveghere și planificare” și in 

anul 2021 pentru „Construcție la fața locului” în 2021 (DfE, 2018b) 

 

Rute pentru învățământul în construcții 

 

Un sondaj CITB din 2016 identifică patru rute principale în industria construcțiilor pentru elevii peste 16 ani: 

ucenicie, studii de învățământ suplimentar, studiul Stagiul 6 și intrarea direct în muncă. 

Figura 2 Rute pentru muncitori după învățământul obligatoriu (CITB, 2016b: 11) 

 

Ucenicia 

26% dintre respondenții la sondajul CITB au urmat ucenicia, după terminarea învățământului obligatoriu, 

pentru două treimi aceasta fiind furnizată de „companii” și pentru o treime a fost furnizată de „guvern”. 

Majoritatea care au urmat ucenicia în cadrul unei companii erau muncitori mai în vârstă și au inceput ucenicia 

înainte de inițierea finanțării de către guvern. 

 

În urma uceniciei, 67% au rămas încadrați în muncă, 17% au ocupat activități independente, 9% au urmat 

studiile pentru calificările FE sau HE (CITB, 2016b). 

 

Sectorul construcțiilor reflectă puternic dezechilibrul de gen pentru ucenicie și forța de muncă din Regatul 

Unit în general. În 2012, jumătate din toate stagiile în ucenicie au fost facute de femei, dar au reprezentat doar 

2% din stagiile în ucenicile din sectorul construcțiilor (Tabrizi 2014). 

 

Calificări la furnizorii de formare continuă (FE) 

În medie, 72% dintre muncitorii chestionați au obținut calificări profesionale la colegiile FE. Dintre aceștia, 

79% au fost din sectorul construcții: „cel mai adesea zidăria, abilități din lemn, instalații sanitare și de 

încălzire și lucrări electrice” (CITB 2016: 12). Cele mai frecvente calificări au fost NVQ, City and Guilds și 

BTECs la nivelurile RQF 2 și 3. 
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Calificări la Sixth Form Colleges  

Preluarea nivelurilor A și a altor calificări în Sixth Form College a reprezentat 11% din rutele lucrătorilor din 

construcții, în special în rândul managerilor și meseriasilor. Studiul în cadrul Stagiului 6 (Sixth Form) este 

deseori pregătitor universității - 41% dintre studenții din Stagiul 6 au mers la studii universitare. Un număr 

relativ mare - 18% - a continuat studiile la un colegiu FE (CITB, 2016b: 12). 

 

Intrarea direct în muncă 

Sondajul CITB (2016) a constatat că 42% dintre muncitorii chestionați au început să lucreze fără ucenicie sau 

să studieze calificările in cadrul Stagiului 6 sau la colegiul FE. Intrarea direct în muncă depinde de vârstă - 

60% dintre 55-59 ani au utilizat această rută, comparativ cu 31% dintre tinerii 20-24 de ani. Preponderența 

acestei rute de intrare direct în muncă, în rândul lucrătorilor mai în vârstă, subliniază importanța perfecționării 

forței de muncă actuale pentru a se adapta la schimbările industriei, precum și formarea noilor lucrători. 

 

Calificări 

 

În Anglia, 327.800 de certificatele legate de construcții, planificare și mediul construit au fost acordate între 

octombrie 2017 și septembrie 2018 - o creștere, de la 290.990 în anul precedent (Ofqual, 2018). 

Pentru perioada iulie - septembrie 2018, au fost acordate un număr de 118.050 de certificate legate de 

construcții (Ofqual, 2018), în Țara Galilor 12.775 (Calificări Țara Galilor, 2018), și în Scoția, 1.932 (SQA 

Acreditare, 2018). 

 

Carduri CSCS 

 

Majoritatea dezvoltatorilor și constructorilor de case solicită muncitorilor să dețină un card de Schemă de 

Certificare a Competențelor în Construcții (CSCS), deși aceasta nu este o cerință legală. Cardurile CSCS sunt 

codificate, prin culori, în funcție de nivelul de pregătire al lucrătorului, de la muncitor la manager. Calificările 

lucrătorului sunt listate pe spatele cardului, precum și stocate pe cipul cardului și accesibile de la o bază de 

date online. Un lucrător trebuie să aibă cel puțin o calificare în siguranța șantierului pentru a obține un card, 

care asigură securitatea forței de muncă în general, in mediul construit. Cardul CSCS este probabil motivul 

principal pentru care „BSC nivel 1, acordat în sănătate și siguranță în mediu construit” este al 18-lea certificat 

cel mai acordat în Anglia (Ofqual, 2018). 

 

Probleme actuale în educația profesională, în special în construcții 

 
În 2016, Consiliul de Conducere în Construcții a publicat o revizuire a Modelului de muncă pentru construcții 

din Regatul Unit, cu un mesaj contondent: „Modernizare sau moarte” (Framer, 2016). Revizuirea a inclus 

nevoia urgentă de a reforma strategia de la tradițional, pe termen lung, de a încuraja inovarea și de a alinia 

formarea la nevoile industriei. În mod similar în 2015, Federația Master Builders (FMB) a emis propria sa 

analiză, descriind nevoile de competențe în construcții ca fiind o „Bombă cu ceas” (Pye Tait, 2015). 

CITB identifică un decalaj al ofertelor de competențe și nevoia de a „accelera ritmul modernizării” (CITB, 

2018a). Cauzele principale ale decalajului de competențe includ: 

 Îmbătrânirea populației de muncă: 20% din lucrători au peste 50 ani, 15% peste 60 de ani 

 Percepția: noii intrați nu sunt încântați de imaginea industriei, datorită prăbușirii unor firme mari, 

precum Carillion - o afacere britanică în domeniul serviciilor de construcții și asistență, care a intrat 

în lichidare după ce a acumulat datorii de 1,5 miliarde de lire sterline (BBC, 2018), oprind mai multe 

proiecte mari și provocând concedierea a peste 3.000 de lucrători (Scott, 2019). 

 Tehnologia rămasă în urmă: lipsa opțiunilor digitale sau creative care să-i rețină pe participanții 

tineri (Waters, 2017) 

O revizuire recentă, a pieței educației profesionale, a constatat că calificările în construcții sunt, în medie, 

destul de scăzute din punct de vedere al capacității de reacție și al inovării (0,6), dar ridicate în ceea ce 

privește rigurozitatea și recunoașterea calificărilor (0,25) (DfE, 2017). Analiza a constatat, în special în 

domeniul construcțiilor, implicarea scazută a angajatorilor, doar 1-2% dintre angajatori sunt implicați în 

proiectarea conținutului cursului și numai 8-11% au observat că calificările nu pot fi adaptate nevoilor lor de 

afaceri (DfE 2017). Este o practică obișnuită să fie consultate firme mai mari în vederea stabilirii conținutului 

cursului, fiind astfel acoperite mai degabă nevoile acestora, decât nevoile micilor întreprinderi de construcții 
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(DfE, 2017). 

 

Taxa de ucenicie 

În 2017, guvernul a creat o schemă numită Taxa de Ucenicie. Facturile salariale ale angajatorului sunt taxate 

cu 0,5% pentru a plăti taxa pentru ucenicie, mai degrabă decât din fondurile contribuabililor. Toate 

companiile cu salarii de peste 3 milioane lire sterline sunt obligate să plătească taxa. Cei care contribuie își 

pot revendica contribuția, sub formă de bonuri digitale, care pot fi cheltuite doar pentru pregatirea de ucenici 

(CITB, 2016a). Schema a condus la o scădere generală a preluării uceniciei (Guvernul Regatului Unit, 2019). 

Organizațiile în construcții, cum ar fi Federația Mater Builders (FMB), au solicitat reformarea uceniciei, 

criticând imposibilitatea firmelor mai mari de a utiliza vouchere în alte domenii de pregătire - cum ar fi pentru 

agenții de vânzări – de care este nevoie vitală (Preț și Țara Galilor, 2018). Posibilitatea de a muta 25% din 

tichetele digitale pe lanțul de aprovizionare va fi introdusă în aprilie 2019, iar schema este în curs de 

examinare (Gerrard, 2018). 

 

 

ITALIA 
 

În Italia, pentru cursurile VET de trei ani și patru ani, nu există programe naționale de studiu împărțite în 

funcție de subiect, sarcina revenind fiecărei regiuni în parte.  

 

Furnizarea programelor VET, o alternativă la cea scolastică, este împărțită în două macro-tipologii: rutele 

propuse de agențiile de formare, acreditate la nivel regional și cele în care instituțiile de învățământ 

colaborează cu agențiile de formare. În acest caz, școlile respectă liniile directoare stabilite de fiecare regiune 

individual, pentru realizarea acestor rute. 

Pentru planificarea și desfășurarea procesului de formare, structurile pregătesc un proiect didactic, bazat pe 

analiza sarcinilor și competențelor care caracterizează obiectivul profesional al procesului de formare. 

Proiectul didactic, cu module articulate, dezvoltată abilități de bază, transversale și tehnico-profesionale 

necesare. 

 

În ceea ce privește competențele cheie, în primii 2 ani acestea fac trimitere la competențele cetățenești și fac 

parte din învățământul obligatoriu. Competențele cheie pentru anii 3 si 4, se bazează pe cele obținute anterior, 

fiind cuprinse în Acordul din 27 iulie 2011 și se referă la domeniile de competență lingvistică, matematică, 

științifico-tehnologică și istorico-socio-economică. 

 

În ceea ce privește obiectivele de instruire legate de aspectul profesional, acestea se bazează pe standardele 

tehnico-profesionale pentru cele 22 de profile profesionale pentru cursuri de trei ani și pentru 21 de profile 

profesionale pentru cursurile de patru ani. Standardele tehnico-profesionale sunt organizate în jurul proceselor 

și activităților de muncă, cerute de profilul profesional. În plus, competențele sunt exprimate în abilități și 

cunoștințe. 

 

În Italia, cursul de trei ani pentru meseria „Muncitor în construcții” își propune să pregătească un profil 

profesional care, pe de o parte, combină, cunoștințe tehnice și abilități de execuție într-o „realizare 

conștientă”, optimizând atât timpul cât și calitatea de executie, iar pe cealaltă parte este deschisă pentru 

recuperarea construcțiilor tradiționale și inovațiilor privind materialele și procedurile legate de construcția 

durabilă. Cursul este împărțit pe 3 ani pentru un total de 2.346 ore și se adresează la 15 studenți. 

 

Obiectivele acestui curs sunt de stimulare și realizare a relației dintre competențe și abilități pentru 

organizarea lucrărilor pe șantier, printr-o comunicare adecvată, cât și înțelegerea funcției structurale și de 

mediu îndeplinite de elementele tehnice ale unui proiect de construcție. 

În domeniul profesional, programa se concentrează pe analiza elementelor funcționale ale unei lucrări de 

construcție tradițională, dar și pe problema durabilității, folosind cele mai potrivite soluții tehnice și materiale 

inovatoare pentru economia verde și albastră.  
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Un exemplu de program VET privind industria construcțiilor este descris mai jos. Această analiză a fost 

întocmită după contactarea Școlii de construcții din Padova, activă de mulți ani în domeniu, cu un istoric în 

formarea lucrătorilor în construcții. 

Procesul de formare se împarte în arii de formare, al căror conținut dezvoltă abilitățile și cunoștințele legate 

de competențele de referință: 

 

INSOȚIREA ÎN MUNCĂ: Dezvoltarea cunoștințelor pentru o inserție pozitivă pe piața muncii. 

ARIA CULTURALĂ: 

 Îmbunătățirea utilizării comunicării scrise și orale în viața socială și profesională. 

 Dezvoltarea utilizării unei limbi străine într-un mediu profesionist. 

 Aprofundarea limbajelor matematice logice și capacitatea de a le folosi pentru a rezolva probleme 

complexe legate de contextul profesional. 

 Aprofundarea analizei fenomenelor fizice și chimice prezente în procesul de construcție al unei 

lucrări de construcție și a implicațiilor acestora în alegerea materialelor și a soluțiilor tehnice. 

 Îmbunătățirea utilizării cunoștințelor computerizate în domeniul CAD profesional. 

 Cunoașterea evenimentelor trecute și influența lor în realitatea culturală, socială, economică și 

profesională actuală. 

 

ARIA PROFESIONALĂ: 

 Dezvoltarea capacității de a utiliza desenul tehnic pentru a urmări elementele unei lucrări de 

construcție. 

 Dezvoltarea capacității de a identifica elementele unei lucrări de construcție, funcția pe care o 

îndeplinesc și materialele și soluțiile tehnice cu care sunt realizate. 

 Dezvoltarea conceptului de cartier durabil, amenajarea spațiului și recalificarea energetică a clădirilor 

existente. 

 Sisteme de izolație pentru fațadă și aplicațiile lor. 

 Îmbunătățirea capacității de a efectua lucrări de zidărie, tâmplărie și finisarea,  cu adoptarea 

tehnologiilor de ultimă generație, cunoașterea materialelor noi, inovatoare în ceea ce privește 

economia verde și albastră și modul lor de utilizare. 

 Consolidarea capacității de a lucra în siguranță, identificarea riscurilor, adoptarea măsurilor de 

protecție. 

 

ÎNTREPRINDEREA CIVICĂ: pentru această arie se încheie un acord cu un organism public pentru 

realizarea de intervenții utile comunității. 

 

Programul de 3 ani este transmis prin diferite metode de predare, inclusiv: brainstorming, utilizarea filmului, 

instruire de proces, formare față în față, învățare bazată pe soluționarea de probleme, lucru în proiect, joc de 

rol, mărturii și vizite la companii. 

 

Cursul se încheie cu un examen final și eliberarea unui certificat de calificare la nivelul EQF 3. 

 

ROMANIA 

 

Conform Cadrului național al calificărilor, în domeniul construcțiilor (construcții, instalații și lucrări publice), 

la nivelul de calificare 3, sunt definite 14 ocupații pentru care se face pregătire profesională: 

 

1. Constructor structuri monolite 

2. Fierar betonist - Montator prefabricate 

3. Zidar-Pietrar-Tencuitor 

4. Dulgher-Tâmplar - Parchetar 

5. Mozaicar-Montator placaje  

6. Zugrav-Vopsitor-Tapetar-Ipsosar  

7. Instalator de rețele de distribuție locale și magistrale de gaz 

8. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaz 

9. Instalator instalații  încălzire centrală 
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10. Instalator instalatii de ventilare și de condiționare 

11. Izolator 

12. Constructor căi ferate 

13. Constructor de drumuri și poduri 

14. Constructor de lucrări hidrotehnice 

 

Pregătirea pentru aceste ocupații durează 3 ani, cu un număr total de 2.328 ore. 

 

Curriculumul a fost conceput în conformitate cu Standardele de pregătire profesională eleborate pentru cele 

14 ocupații. 

În primul an de pregătire profesională (clasa a IX-a), programa este aceeași, pentru toate cele 14 ocupații, în 

ceea ce privesc subiectele și numărul de ore. Pregătirea se face pentru cunoștințe tehnice generale care sunt 

comune celor 14 ocupații. Numărul total de ore de pregătire este de 456 h (cultură de specialitate și pregătire 

practică-306 h și stagii de pregătire practică pe baza unui curriculum de dezvoltare locală - 150 ore). 

 

În cel de-al doilea an de pregătire profesională (clasa a X-a), programa începe să se diferențieze, în ceea ce 

privesc subiectele și numărul de ore, pentru unele ocupații. Numărul total de ore de pregătire este de 942h. 

(Cultură de specialitate și pregătire practică- 672h și stagii de pregătire practică- pe baza unui curriculum de 

dezvoltare locală - 270h). 

 

În cel de-al treilea an de pregătire profesională (clasa a XI-a), programa este diferențiată, în ceea ce privesc 

subiectele și numărul de ore, pentru fiecare ocupație. Instruirea se realizează pentru cunoștințele tehnice 

specifice pentru fiecare ocupație. Numărul total de ore de pregătire este de 930 ore. (Cultură de specialitate și 

pregătire practică-630h și stagii de pregătire practică pe baza unui curriculum de dezvoltare locală - 300h) 

 

Conținutul „Culturii de specialitate și pregătire practică” este stabilit la nivel național de Curriculum-ul 

Național, în timp ce „Curriculumul de Dezvoltare Locală” este conceput de școală și organizația de practică, 

cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean. 
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                    Conținutul de învățare referitor la competente verzi 

 
 

În această parte au fost scanate modulele/disciplinele pentru meseriile din sectorul construcțiilor, pentru 

nivelul ISCED 3,  din țările partenere, în care s-a găsit conținut legat de mediu și, de asemenea, s-au facut 

unele recomandări cu privire la dezvoltarea conținutului pentru competentele verzi.  

 

 

TURCIA 

 

 
Modul Conținut referitor la competențele 

verzi 

Recomandari care ar trebui incluse 

Lucrări din lemn- 

Clădiri cu cadru din 

lemn 

Nu sunt informații referitoare la 

mediu. 

Câteva informații despre influența 

utilizării lemnului, asupra mediului. Pot 

exista unele comparații între lucrările 

din lemn și din alternative ale lemnului. 

Există câteva informații despre unele 

substanțe chimice utilizate în 

prelucrarea lemnului (lipici, etc.) Pot 

exista informații suplimentare despre 

efectele acestor substanțe chimice 

asupra mediului. Măsurile pentru 

reducerea efectelor acestor substanțe 

chimice în natură trebuie menționate. 

 

-Unele informații despre creșterea 

duratei de viață preconizate a lemnului 

vor fi utile pentru mediu. Constructorul 

va informa clienții despre modul de 

utilizare. 

Testarea betonului -Una dintre responsabilitățile 

operatorului Truckmixer care se 

încadrează în reglementările de 

mediu. 

 

-Informatii despre tipuri de betoane. 

Se oferă informații despre tipurile 

care crează probleme de zgomot și 

deranjează mediul. 

 

-Există câteva principii despre cum 

se procedează cu apa ce conține 

beton, obținută după curățarea 

mixerului, astfel încât să nu afecteze 

resursele de apă și mediu. 

 

-Există câteva principii despre 

economisirea apei. 

 

-Sunt învățate unele metode de 
economisire a timpului și a energiei. 

-Sunt necesare informații despre 

substanțele chimice utilizate la 

producerea betoanelor. În acest fel, nu 

se vor folosi substanțe chimice inutile. 

 

-Sunt necesare informații despre 

distrugerea în natură a tipurilor de beton 

și a ingredientelor sale. 

 

-Sunt necesare informații despre 

utilizarea deșeurilor pentru producerea 

unor tipuri de beton. Această informație 

poate fi legată de mediu și poate fi 

detaliată. În acest fel, materialele 

reziduale vor fi reciclate. 

 

-Sunt necesare unele reglementări cu 

privire la fabricile de beton, dar nu 

există pregătire pentru angajații care 

lucrează în aceste fabrici. Se pot include 
unele instruiri despre legislația de 

mediu. 
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Echipamente pentru 

fier-beton 

Modulul este în cea mai mare parte 

legat de coloane și grinzi. Nu există 

informații despre mediu. 

Unele informații pentru creșterea duratei 

de viață a clădirilor vor fi utile pentru 

protecția pentru mediu. 

Cofraje (forme din 

lemn și cofraj în tunel) 

-Există câteva informații despre 

tipurile de materiale de cofraj care 

sunt ecologice. (De exemplu, 

placajul este menționat ca material 

ecologic). 

 

-Formele din lemn sunt menționate 

ca dăunătoare pentru mediu din 

cauza consumului de cherestea. 

Trebuie să existe o mai bună comparație 

între diferitele sisteme tunel din punct 

de vedere al mediului. 

Metode de decorare. 

(Decorarea lemnului, 

Protecția lucrărilor 

decorate, decorarea 

pereților) 

Modulele se referă mai ales la 

realizarea decorației și improspătarea 

decorațiunilor vechi pe pereți. Nu 

există informații despre mediu. 

Unele tipuri de substanțe chimice 

utilizate. Câteva informații despre 

efectele acestor substanțe chimice 

asupra mediului. 

 

Câteva sfaturi pentru a reduce la minim 

utilizarea acestor substanțe chimice. 

Desen cu calculatorul Nu sunt informatii referitoare la 

mediu 

Fără recomandări 

Modele Există sfaturi pentru a nu arunca 

materialele care pot fi utilizate 

ulterior la pregătirea modelelor. 

Câteva informații despre materialele 

utilizate la fabricarea modelelor din 

punct de vedere al actiunii lor asupra  

mediului. A nu se folosi materiale 

plastice etc. 

Sisteme de 

frontispiciu și montaj 

 Comparație între diferite materiale din 

punct de vedere al actiunii lor asupra 

mediului. 

 

-Reguli (legislație) privind izolarea 

termică externă. 

 

-Importanța izolației termice. 

 

Efectele materialelor utilizate la izolarea 

termică asupra mediului, pe termen 

lung. 

Sisteme de acoperiș Există un submodul pentru izolarea 

acoperișului. Oferă informații despre 

metodele de izolare pentru 

acoperișuri. 

Pot exista informații despre efectele 

asupra mediului a materialelor utilizate 

la sistemele de acoperiș și la izolarea 

acoperișului. 

Fabricarea 

construcțiilor din oțel 

Există informații despre pereții 

cortină care sunt mai ecologici. 

Vopsirea oțelului este inclusă în modul 

și pot exista informații despre utilizarea 

cantității minime de vopsea și a altor 

substanțe chimice. 

 

Testarea cimentului Există informații despre tipurile de 

ciment care sunt mai bune pentru 

mediu.  

 

Informații mai detaliate despre tipurile 

de ciment și de ce sunt mai bune pentru 

mediu. 

 

Informații despre substanțele chimice 

utilizate la fabricarea cimentului. 

Timpul de asimilare în natură. 
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Efectul industriei cimentului asupra 

mediului în general. 

 

Informații despre gestionarea deșeurilor 

de ciment. 

Acoperirea pereților și 

podelelor 

Există avertizări cu privire la curățare 

înainte și după efectuarea lucrării, 

dar acest lucru este în mare parte 

legat de o mai bună acoperire, nu de 

problemele de mediu.  

Efectele materialelor utilizate asupra 

mediului. 

Desenare Există doar avertizare pentru 

poluarea vizuală. 

 

Există informații despre adaptarea 

desenului la factorii de mediu. 

 

Există informații despre 

reglementarea construcțiilor și a 

planificării acestora. Acest 

regulament spune că clădirea va fi 

planificată în funcție de mediu. 

 

Există un avertisment cu privire la 

planificarea și proiectarea clădirii 

care se va face luând în considerare 

condițiile sezoniere (soare, vânt etc.) 

Cele mai folosite zone din cladire se 

vor afla la sud, în regiunile reci. 

Pot exista informații despre importanța 

designului și a desenelor pentru mediul 

înconjurător. Mai ales eficiența 

energetică este direct legată de desenul 

clădirilor, inclusiv desenele interioare și 

exterioare. Să se țină cont de importanța 

absorției de caldură.  

Desenul include spațiile exterioare ale 

clădirii. Designul grădinii este inclus. 

Oferirea de sfaturi pentru crearea de 

spații verzi, va fi un lucru bun. 

Decorarea interioară  Este o listă de verificare la unele 

unități de învățare, iar lista de 

verificare solicită următoarele: ”Ai 

luat în considerare mediul, în timpul 

lucrului.” 

 

Există avertizări, de genul „respect 

pentru mediu”, dar nu există detalii. 

Efectele materialelor utilizate asupra 

mediului. 

Dezvoltare 

profesională 

 Există o subunitate de învățare 

numită „Protecția mediului” și 

această subunitate oferă informații 

generale despre mediu. Include 

poluarea apei, poluarea aerului, 

factorii de poluare, legislația de 

mediu, reciclarea, economisirea 

energiei, risipa, energia regenerabilă, 

poluarea fonică etc. 

La subunitatea de învățare ”Protecția 

mediului”, referirile să fie legate de 

nevoile în construcții.  

Subunitatea oferă informații teoretice 

despre mediul general. 

 

Subunitatea de învățare”Etica în muncă” 

poate oferi mai multe informații despre 

importanța mediului și respectul pentru 

mediu. 

 

Desenul de 

arhitectură 

Există doar avertizare despre 

poluarea vizuală. 

Pot exista informații despre importanța 

designului și a desenelor pentru mediul 

înconjurător. Mai ales eficiența 

energetică este direct legată de desenul 

clădirilor, inclusiv desenele interioare și 

exterioare. Să se țină cont de importanța 

absorției de caldură. 
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Bloc de piatră (beton) 

și trotuar 

Există informații despre protecția 

copacilor (distanța dintre borduri și 

trunchiul copacului). 

 

Unitățile de învățare avertizează 

elevii despre curățarea mortarului 

după efectuarea muncii. 

 

Există o subunitate de învățare 

despre proiectarea spațiului verde. 

Nu există informații despre efectul 

negativ al betonului asupra naturii. 

Trebuie să se menționeze substanțele 

chimice și alte materiale utilizate la 

producția de beton și efectul lor asupra 

naturii. 

Tâmplărie și 

acoperire din PVC 

Există un avertisment cu privire la 

prevenirea poluării în timpul 

eliminării vechilor ferestre. 

 

Există avertizări cu privire la 

protecția mediului. 

 

Materialele din lemn sunt 

recomandate mai degrabă decât din 

PVC, datorită efectului mai mic 

asupra naturii. 

 

Se spune că PVC-ul este prietenos cu 

natura. 

Materialele din plastic sunt dăunătoare 

pentru mediu, deoarece acestea sunt 

asimilate in natură după foarte mult 

timp. Trebuie să se prezinte informații 

despre tipurile de materiale și efectul 

acestora asupra naturii. 

 

Se spune că PVC-ul este prietenos cu 

natura. Aceste informații trebuie 

revizuite și completate. 

Design cu Culori Culorile influențează încălzirea. 

Culorile deschise sunt mai bune în 

climele calde, iar culorile întunecate 

sunt mai bune la climele reci. Acest 

lucru este important pentru eficiența 

energetică. 

 

Decorarea  Există un avertisment cu privire la 

respectarea mediului. 

Vopselele sunt substanțe chimice. Se pot 

adauga informații despre toxicitatea   

substanțelor chimice pentru natură. 

 

Unele avertismente cu privire la ceea ce 

trebuie sa se facă cu deșeurile chimice. 

Nu pot fi lăsate în natură. 

Vopsirea clădirilor Există un avertisment cu privire la 

faptul că diluanții sunt nocivi pentru 

natură, deci nu se folosesc mai mult 

decât este necesar. 

 

Există avertizări generale cu privire 

la respectarea mediului. 

Comparația referitoare la  influența  

substanțelor chimice asupra naturii  

(vopsele, diluanți de lac etc.) va 

contribui la o mai bună înțelegere din 

partea elevilor. 

 

Informații privind numărul de ani 

necesar descompunerii substanțelor 

chimice dizolvate în natură și 

sensibilizarea elevilor cu privire  la 

efectele substanțelor chimice utilizate 

asupra naturii. 

Testarea terenului  Excavarea poate afecta mediul, deoarece 

va schimba solul și apele subterane. Se 

pot adauga câteva avertismente cu 

privire la efectul săpăturii. În plus, vor fi 

disponibile mai multe informații despre 

ce se poate face cu solul după săpătură. 
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Unitatea de învățare pentru dezvoltare profesională este în cea mai mare parte legată de problemele de mediu. 

 

SPANIA 

 

 

Modul Conținut referitor la competențele 

verzi 

Recomandari care ar trebui incluse 

Construirea Se studiază caracteristicile 

construcțiilor în funcție de mediu, 

clădirile trebuie gândite în funcție de 

locul în care vor fi construite. 

Identificarea materialelor principale 

pentru construcții, ar putea fi orientată 

spre utilizare materialor durabile și 

ecologice. 

Impactul cladirilor asupra mediului. 

Eficiența energetică în clădiri, inclusiv 

analiza necesarului de energie a clădirii 

și verificarea implementării strategiilor 

de economisire a energiei. Certificări. 

Implementarea energiilor regenerabile în 

clădiri. 

Interpretarea 

desenelor de 

construcție 

Analiza localizării clădirii Integrarea sistemelor de economisire a 

energiei și de energie regenerabilă la 

locul potrivit într-un desen de 

construcție. 

Proiectarea sistemelor de gestionare a 

deșeurilor pentru a fi eficiente și 

ecologice. 

Fabrici Utilizarea materialelor pentru 

construirea unei fabrici, selecția celor 

durabile. 

Respectarea protecției mediului 

Proiectarea și construirea fabricilor 

ținănd cont de protecția mediului, 

inclusiv gestionarea deșeurilor. 

Materiale de 

acoperire 

Acest modul conține o secțiune 

denumită „Prevenirea riscurilor 

profesionale și protecția mediului” în 

care se face referire la un aspect legat 

de respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

colectarea și selectarea deșeurilor. 

Adăugarea unui capitol despre 

„Materiale durabile utilizate la acoperiri” 

Cofraje Acest modul conține o secțiune 

denumită "Organizarea gropii de 

lucru pentru executarea cofrajului" în 

care se face referire la un aspect legat 

de factorii de inovație tehnologică și 

organizațională. Materiale inovatoare, 

tehnici și echipamente pentru sisteme 

recente inovatoare de implementare 

în contextul construirii durabile. 

De asemenea, acest modul conține o 

secțiune numită „Prevenirea riscurilor 

profesionale și protecția mediului” în 

care se face referire la un aspect legat 

de respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

Selectarea materialelor cu efecte 

îmbunătățite asupra mediului, datorită 

consumului redus de energie sau a 

nivelului scăzut de poluare. 

Scăderea producției de deșeuri de 

construcție și demolare. 

Izolarea pereților pentru a influența 

consumul de energie. 

Poate fi utilizat pentru grădinărit etc. 
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colectarea și selectarea deșeurilor de 

cofraje 

Beton armat Acest modul conține o secțiune 

numită „Prevenirea riscurilor 

profesionale și protecția mediului” în 

care se face referire la un aspect legat 

de respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

colectarea și selectarea deșeurilor de 

beton armat 

Controlul dozei ținând cont de teren și de 

durabilitate 

Reducerea nivelul de poluare 

Formare și ghidarea 

în carieră 

- Recomandare de a face un curs de 

construcții durabile 

Organizarea 

lucrărilor de 

construcții 

Reglementarea lucrărilor de zidărie și 

verificarea sigiliilor ecologice ale 

produselor. 

De asemenea, s-a adaugat o unitate de 

învățare despre alocarea resurselor. 

În afară de aceasta, este inclusă 

unitatea „Prevenirea riscurilor 

profesionale și protecția mediului” în 

care se face referire la un aspect legat 

de respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

organizarea colectării și selectării 

deșeurilor. 

Obiectivele construcției durabile 

Selectarea materialelor și a resurselor 

naturale 

Declarația privind produsul ecologic. 

(EPD). Impactul ciclului de viață al 

produselor, asupra mediului.  

Lucrări de urbanizare Crearea serviciilor de rețea în 

interiorul unei localități. 

Modulul conține o secțiune numită 

„Prevenirea riscurilor profesionale și 

protecția mediului” în care se face 

referire la un aspect legat de 

respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

colectarea și selectarea deșeurilor. 

Impactul urbanizării asupra mediului și 

cum se poate reduce acest impact. 

Certificări. 

Economii de apă. 

Controlul utilizării energiei. 

Sistem de parcare ecologic (biciclete, 

puncte pentru reîncărcarea unui vehicul 

electric). 

Pardoseli, gresie și 

placare 

Cum se izolează locul și 

îmbunătățirea utilizarii sistemelor de 

încălzire. 

De asemenea, acest modul conține o 

secțiune denumită „Organizarea 

executării lucrărilor de pardoseli, 

gresie și placare” în care se abordează 

un aspect legat de factori de inovare 

tehnologică și organizațională. 

Materiale, tehnici și echipamente 

inovatoare recente ale sistemelor de 

încălzire prin pardoseală în contextul 

clădirii durabile.  

Mai mult, acest modul conține o 

secțiune numită „Finalizarea 

lucrărilor de finisare a pardoselilor, 

gresiei și placărilor” în care se 

prezintă un aspect privind luarea în 

Stimularea folosirii de noi materiale 

ecologice 
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considerare a condițiilor de mediu, la 

execuție. 

În sfârșit, acest modul conține o 

secțiune denumită "Prevenirea 

riscurilor profesionale și protecția 

mediului în procesele de execuție a 

pardoselilor, gresiei și placărilor", în 

care se referire la un aspect legat de 

respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

colectarea și selectarea deșeurilor. 

Învelitori Acest modul conține o secțiune 

denumită „Prevenirea riscurilor 

profesionale și protecția mediului” în 

care se referire la un aspect legat de 

respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

colectarea și selectarea deșeurilor. 

Măsuri pentru a avea cel mai mic 

transfer de energie posibil. 

Îmbunătățiri ale comportamentului 

învelitorilor la schimbările de mediu. 

Utilizarea de huse ecologice și 

multifuncționale. 

Reutilizarea materialului. 

Impermeabilizare și 

izolare 

Izolație termică. 

Acest modul conține o secțiune 

denumită „Prevenirea riscurilor 

profesionale și protecția mediului” în 

care se referire la un aspect legat de 

respectarea reglementărilor de 

protecție a mediului și la unul în 

legătură cu protecția mediului: 

colectarea și selectarea deșeurilor. 

 

Îmbunătățirea eficienței energetice. 

Utilizarea materialelor naturale. 

Gestionarea eficientă a apei. 

Afaceri și 

antreprenoriat 

 

- Afaceri în construcții legate de mediu 

 

Formarea practică în 

centrele de muncă 

- Activități practice despre construcții 

durabile 

 

În Spania, în majoritatea modulelor, există o parte dedicată protecției mediului care este complet legată de 

dezvoltarea abilităților ecologice. 

 

Există conținut de învățare care este direct legat de abilitățile, ecologice și anume: Ciclul  de Utilizare și 

Conservare a Mediului Natural. Acest specialist lucrează în companii mari, mijlocii și mici, atât publice cât și 

private, dedicate activității de împădurire, restaurare și gestionare hidrologic-forestieră și recoltarea pădurilor, 

precum și controlului și monitorizării mediului natural. 

 

 

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

 
 

Pentru Regatul Unit, a fost imposibil să se facă o scanare a conținutului de învățare, din 2 motive. Primul îl 

reprezintă numărul uriaș de conținuturi de învățare din Regatul Unit. Există companii private care pregătesc 

conținuturi, toate având un conținut diferit, iar al doilea este datorită organismelor administrative din diferite 

regiuni ale Regatului Unit (Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord) care au diferite sisteme de 

învățământ și conținuturi de formare. Așa că am decis să facem o scanare generală pentru Regatul Unit, cu 

privire la conținutul de competențe verzi din învățământul pentru construcții. 
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Conținutul Competențelor Verzi din Învățământul Profesional 

           Condiții 

 

Conținutul competențelor verzi în învățământul profesional pentru construcții s-a dezvoltat constant, dar a 

fost marcat de lipsa de colaborare între părțile interesate: rețeaua complexă de organisme guvernamentale 

defavorizantă pentru educație și pentru competențe, consiliile de competențe sectoriale, întreprinderi și 

organismele de certificare. 

În 2011, raportul guvernului Regatului Unit cu privire la „Competențe pentru o economie ecologică” a 

identificat competențele necesare sectoarelor, inclusiv pentru construcții, pentru a permite trecerea la o 

economie ecologică. Pentru construcții, raportul a identificat cerințe de calificare suplimentare pentru: 

 Standarde noi pentru construcții, cum ar fi BREEAM (Metoda de Evaluare pentru Mediu a 

Institutului de Cercetare a Construcțiilor) 

 Noi sisteme de management 

 Metode de construcție durabilă 

 Obiectivele de mediu 

 Proiectarea serviciilor pentru ecosisteme 

 Amprenta de carbon și de apă (Guvernul Regatului Unit, 2011) 

 

Serviciul de Învățare și Îmbunătățire a Competențelor (LSIS) a fost înființat pentru a îmbunătăți furnizarea de 

competențe ecologice în tot sectorul, cu toate acestea serviciul a fost închis în 2013. 

 

Pactul Verde 

 
Crearea și pe urmă retragerea politicii de mediu a înăbușit, de asemenea, compențele ecologice în 

învățământul profesional, furnizorii nefiind siguri de competențele care vor fi promovate în continuare.  

Un exemplu elocvent este politica de mediu al guvernului este „Deal Green”. Anunțat în 2013, pactul verde, 

ar permite consumatorilor să plătească pentru 45 de tipuri de îmbunătățiri casnice eficiente din punct de 

vedere energetic, din economiile realizate la facturile lor mai mici de energie. S-a dorit să se creeze economii 

de 400 de milioane de lire în 14 milioane de case (Guardian, 2016). Pregătirea pentru „Deal Green” a implicat 

o revizuire detaliată a lacunelor de competențe (Pye Tait, 2012) și a fost creat un cadru de competență ”Green 

Deal” (GSA, 2013) - care leagă sarcinile de muncă necesare, cu standardele profesionale naționale, 

calificările și rutele de ucenicie. Cadrul este menit să ghideze competențele în ceea ce privește cererea viitoare 

a pieței. 

          Cu toate acestea, finanțarea ”Green Deal” a fost retrasă în 2015 după ce doar 1% din gospodării au preluat             

schema (Guardian, 2016). Înainte de înființare, cifrele industriei construcțiilor arătau o lipsă de stimulente   

pentru a intra în Pact (Nichols, 2011) și un marketing slab (CPA, 2014). 

 

Politica curentă 

 

Metode moderne 

Terminologia din jurul construcțiilor se schimbă. În loc de „construcție”, Farmer Review folosește „mediul 

construit”, „crearea de active construite” și „fabricația integrată de construcții”. Pentru „competențe verzi”, a 

precedat termenul „metode moderne de construcție” (Rhodes, 2019). Metodele moderne de construcție se 

raportează la durabilitate. Politica guvernamentală actuală pentru construcții urmărește să încurajeze 

dezvoltarea și utilizarea de materiale și tehnici „moderne”, în principal construcția în afara amplasamentului - 

o metodă care provoacă mai puține deșeuri. 

 

Reducerea carbonului 

Politica actuală (IPA, 2016) respectă țintele stabilite în Construcție 2025 (HM Government, 2013), care 

promite o reducere de 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră în mediul construit, până în 2025. Consiliul de 

Conducere în Construcții (CLC), creat pentru a implementa Construcție 2025, supraveghează „Consiliul 

pentru Construcții Ecologice”, care a creat o foaie de parcurs care să ghideze sectorul, pentru a atinge o 
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reducere cu 80% a emisiilor de carbon până în 2050, un document cu potențialul de a conecta nevoile de 

competențe verzi la schemele de reducere a emisiilor de carbon (GCB / Arup, 2016). CLC a creat, de 

asemenea, „Ghidul de formare în domeniul dezvoltării durabile (http://cic.org.uk/admin/resources/clc-

sustainable-building-training-guide-web-1.pdf) un ghid pentru instruirea furnizorilor de formare și a 

constructorilor pentru se asigura că rezultatele învățării „verzi” sunt atinse pe toate nivelurile de furnizare. 

 

Consiliul de Instruire pentru Industria Construcțiilor continuă să recunoască importanța construcțiilor 

durabile, în special ca răspuns la agendele cu emisii reduse de carbon (https://www.citb.co.uk/about-us/who-

we-are/our-role-construction-industry/)  

 

Digitalizare 

Consiliul de Formare din Industria Construcțiilor (CITB) face eforturi pentru digitalizarea construcțiilor, 

modernizând industria și permițând o mai bună utilizare a programelor de modelare digitală și, astfel, lucrari 

planificare mai sustenabile  (CITB, 2018c). În 2018, „Marea provocare” a guvernului pentru „Creștere curată” 

finanțează în prezent un „hub central de inovație” pentru a explora potențialul construcțiilor în afara 

amplasamentului și tehnologiile digitale (Innovate UK, 2018). 

 

Ucenicia 

Pentru ucenici, guvernul încearcă să schimbe standardele, pentru a reflecta mai bine nevoile viitoare din 

construcții, decât competențele tradiționale  (Rhodes, 2018). Colegiile de specialitate se află în proces de 

dotare, cum este echiparea cu o instalație pentru pregătirea elevilor pentru  rețelele de încălzire din district. 

O abordare coerentă a competențelor ecologice în cadrul furnizării educației  profesionale ar necesita o 

politică de cooperare din partea mai multor arii guvernamentale: educație, competențe și climă, precum și 

îndrumarea din partea consiliilor de competențe sectoriale, întreprinderilor, cerințelor pieței actuale și 

organismelor de certificare.   

 

Brexit 

Ieșirea planificată a Regatului Unit din Uniunea Europeană („Brexit”) pune în discuție relația fiecărui guvern 

britanic cu directivele anterioare ale UE privind problemele de mediu și construcții, cum ar fi clădirile cu 

aproape zero energie (nZEB). Scoția și Țara Galilor s-au angajat să respecte directiva nZEB pentru toate noile 

clădiri până la sfârșitul anului 2020, chiar dacă Regatul Unit părăsește UE (Passive House +, 2017). Consiliul 

pentru Construcții Ecologice din Regatul Unit este sceptic că Anglia și Irlanda de Nord vor implementa 

cadrul legal pentru a urma directiva nZEB după Brexit, invocând retrageri anterioare din programe, precum 

Zero Carbon Allowable Solutions (Passive House +, 2017). Este posibil ca viitoarea politică să reflecte 

nevoile și cerințele diferitelor niveluri de implementare a directivei privind construcțiile, în fiecare dintre 

țările Regatului Unit. 

 

Niveluri de conținut pentru competențele verzi  

 
Competențele verzi sunt incluse în calificări, la diferite niveluri. Pentru 564 de cursuri unice, pentru 

construcții, la nivelul grupului țintă al proiectului (a se vedea secțiunea 5), identificarea conținutului de 

competențe verzi la toate calificările, este în afara competenței acestui proiect. Majoritatea cursurilor au un 

conținut general pentru sustenabilitate, care ar putea fi considerată o competență verde, cu toate acestea, 

cercetarea noastră calitativă pentru acest proiect a evidențiat că deseori acest conținut nu este studiat în detaliu 

(Landward Research, 2018). Calificările pot fi dedicate în întregime unei competente verzi, pot conține unități 

sau opțiuni de competențe verzi sau pot atinge problemele ecologice. 

 

Exemple individuale subliniază diferitele niveluri la care conținutul de competențe verzi poate fi inclus într-o 

calificare.  
 
Calificare în competențe verzi 

Calificări care pregatesc un cursant într-o competență  verde, de exemplu, premiul EAL Level 3, pentru 

Instalarea și Întreținerea Sistemelor Fotovoltaice Solare la Scară Mică. 
 

Unități de învățare pentru competențe verzi 

http://cic.org.uk/admin/resources/clc-sustainable-building-training-guide-web-1.pdf
http://cic.org.uk/admin/resources/clc-sustainable-building-training-guide-web-1.pdf
https://www.citb.co.uk/about-us/who-we-are/our-role-construction-industry/
https://www.citb.co.uk/about-us/who-we-are/our-role-construction-industry/
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Competența verde care stă la baza unei unități de învățare – poate fi obligatorie sau opțională. De exemplu, 

Diploma NVQ de nivel 3 pentru Instalații Sanitare și de Încălzire Domestice oferite de City and Guilds AO,  

include unitățile obligatorii prevazute de comisia de instalare și predare a sistemelor solare cu apă caldă 

termică (
(
https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/building-services- 

industry/plumbing/6189-plumbing-and-domestic-heating#tab=documents) 

 

Competențe verzi în cadrul unităților de învățare 

Conținutul de competențe verzi din cadrul unităților de învățare, altele decat cele dedícate în mod special 

competențelor ecologice. De exemplu, unitatea „Înțelegerea tehnologiei construcțiilor” din cadrul Diplomei 

NOCN de nivel 2 pentru Tâmplărie de șantier (Construcții) instruiește elevul cu privire la principiile 

fundației, pardoselii, peretelui, construcției acoperișului, dar și „sustenabilității în construcții”
 

(
https://www.nocn.org.uk/what-we-do/qualifications/unit/r-504-7858-understanding-construction- 

technology/).  

 

 

Calificările în construcții pentru Grupul Țintă  
 

Definirea Grupului Țintă  

 

Nivel 

Grupul țintă pentru acest proiect a fost stabilit ca „elevi din educația profesională la nivelul ISCED 3 - vârsta 

15-17. Adaptarea sistemului britanic la această țintă nu este simplă. 

 

În primul rând, definiția educației profesionale pentru Regatul Unit  nu este concretă, așa cum am prezentat 

mai sus. În al doilea rând, pentru Regatul Unit, nu este aplicabil intervalului de vârstă 15-17. Examenele 

naționale (inclusiv calificările „profesionale”) se fac la vârsta de 14-16 ani, în timpul învățământului 

obligatoriu. Educația profesională peste 16 ani este adesea denumită „post-16” sau 16-18. 

 

În cele din urmă, sistemul ISCED este dificil de aplicat în Regatul Unit din mai multe motive. Clasificarea 

ISCED 2011 a tratat Regatul Unit, în ansamblul său și clasifică nivelurile de educație în funcție de instituție 

sau tip de pregătire, mai degrabă decât în funcție de dificultățile de calificare. Aceasta înseamnă că ISCED 3 

se referă la nivelurile 2 și 3 ale RQF / CQFW (nivelurile 5 și 6 ale SCQF) (OCDE, 2018). Datorită scopului 

pan-european al acestui raport, am urmat exemplul Cadrului european de calificare (EQF). Cadrul se aliniază 

la ISCED (EQF 3 este ISCED 3). În Regatul Unit, EQF 3 echivalează cu nivelul 2 RQF / CQFW și nivelul 5 

SCQF 5. Aceste niveluri sunt parcurse în principal de elevii cu vârsta peste 16 ani, deși sunt disponibile 

elevilor de toate vârstele. 

 

Ce este o „calificare profesională pentru construcții” ? 

Pentru acest proiect, „calificările pentru construcții” din Anglia, Irlanda de Nord și Țara Galilor, fac referire la 

calificările disponibile în prezent în Domeniul de activitate sectorial (SSA) 5: „Construcție, planificare și 

mediu construit” și sub-SSA 5.2: „Clădire și construcții ”și în Scoția, la calificările din aria de competență 

003:„ Construcție ”. 

Categoria „construcții” poate include construcții rutiere, proiectare de construcții și calificări electrice. 

Acestea au fost amintite pentru a oferi o imagine de ansamblu adevărată a calificărilor în „construcție”, 

definite în Regatul Unit. 

 

 
Surse de informații 

Ofqual oferă un registru cu acces liber la toate calificările disponibile pentru Anglia și Irlanda de Nord 
(
https://register.ofqual.gov.uk/

)
, la fel ca și Calificările Wales pentru Țara Galilor (https://www.qiw.wales/). 

Toate datele preluate din aceste baze de date sunt corecte începând cu 5 decembrie 2018. Scoția nu furnizează 

o bază de date descărcabilă pentru toate calificările, de aceea datele pentru calificările pentru construcții 

disponibile în prezent au fost preluate manual din baza de date SCQF  (https://scqf.org.uk/the-
framework/search-database/) și cea mai recentă calificare înregistrată și certificare a calificărilor trimestriale 

(SQA Acreditation, 2018). 

https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/building-services-industry/plumbing/6189-plumbing-and-domestic-heating#tab%3Ddocuments
https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/building-services-industry/plumbing/6189-plumbing-and-domestic-heating#tab%3Ddocuments
https://www.nocn.org.uk/what-we-do/qualifications/unit/r-504-7858-understanding-construction-technology/
https://www.nocn.org.uk/what-we-do/qualifications/unit/r-504-7858-understanding-construction-technology/
https://register.ofqual.gov.uk/
https://www.qiw.wales/
https://scqf.org.uk/the-framework/search-database/
https://scqf.org.uk/the-framework/search-database/
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Organisme de Certificare pentru grupul țintă 

Numărul Organismelor de Certificare (AOs) care certifică cursuri pentru construcții sunt reprezentate în 

tabelul de mai jos: 

 

Țară Număr de AOs 

Anglia 39 

Țara Galilor 17 

Irlanda de Nord 21 

Scoția 7 

                        Tabel:  Număr de AOs care asigură calificări in construcții în UK  
 

În general, există 57 de AOs  care oferă calificări pentru construcții, unele dintre ele operează într-una sau 

mai multe țări din Regatul Unit.  

Pentru grupul țintă, EQF 3 - numărul de AOs care operează în fiecare țară este următorul: 

 

Țară Număr AOs 

Anglia 29 

Țara Galilor 15 

Irlanda de Nord 10 

Scoția 6 

                        Tabel:  Număr de AOs care asigură calificări in construcții în UK  la nivel EQF 3 
 

Există 40 de AOs  care operează de-a lungul Regatului Unit și asigură calificări la nivelul EQF 3 pentru 

construcții, unele dintre ele operează într-una sau mai multe țări din Regatul Unit. 

 

Următorul tabel prezintă primele 6 AOs pentru nivelul EQF 3 (Scoția are 6 AOs în total pentru calificările de 

construcție EQF 3): 

 

AO (Ang) No. % AO (IN) No. % AO (ȚG) No. % AO(Sc) No. % 

NOCN 112 23.33% NOCN 88 29.83% NOCN 62 39.74% SQA 79 81.44% 

City & 

Guilds 

81 16.88% City & 

Guilds 

62 21.02% City & 

Guilds 

40 25.64% MPQC 3 3.09% 

ProQual 68 14.17% ProQual 38 12.88% Pearson - 30 19.23% CIH 3 3.09% 

GQA Qual 44 9.17% GQA Qual 34 11.53% EAL ltd 8 5.13% QFI 7 7.22% 

Pearson 39 8.13% Pearson 31 10.51% SQA 6 3.85% City & 

Guilds 

2 2.06% 

SQA 36 7.50% EAL ltd 10 3.39% GQA Qual 3 1.92% PIABC 

Limited 

3 3.09% 

                        Tabel: AOs care asigură calificări în construcții pentru nivelul EQF 3 

 

În ce privește cota de piață, în Scoția, SQA sunt implicați în dezvoltarea a 82% din calificările pentru 

construcții pentru nivelul grupului țintă al acestui proiect. În Anglia, cele cinci AOs dezvoltă 71% din aceste 

calificări, procent mai mare decât media totală de 10 AOs care dezvoltă toate calificările la nivel național 

(DfE, 2017). În Irlanda de Nord, 5 AOs dezvoltă 86% din cursuri, în timp ce în Țara Galilor 3 AOs dezvoltă 

85% din calificările pentru construcții care vizează grupul țintă. 
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Figură:  Construction AOs pentru construcții pentru nivelul grupului țintă 
 

Calificări ale grupului țintă 

Din datele analizate, un număr total de 15.725 de calificări sunt disponibile în prezent pentru toate domeniile 

și nivelurile în Regatul Unit. Următorul tabel specifică numărul de calificări pentru construcții disponibile 

pentru rezidenții din fiecare țară din Regatul Unit și la nivelul grupului țintă al acestui proiect. 

 

 

 

Țară 

Numărul calificărilor 

pentru construcții 

 

Numărul calificărilor 

pentru construcții  pentru 

nivelul EQF 3 

Anglia 1067 480 

Țara Galilor 703 295 

Irlanda de Nord 394 156 

Scoția 218 97 

                        Tabel: Numărul de calificări pentru construcții în UK  
  

Unele calificări sunt disponibile în una sau mai multe țări. Au fost identificate și eliminate calificările cu 

același nume, nivel și furnizor, ceea ce oferă un total de 1275 de cursuri unice pentru construcții la toate 

nivelurile și 564 de cursuri unice la nivelul grupului țintă acestui proiect. 
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ITALIA 

 

 

Modul Conținut referitor la competențele 

verzi 

Recomandări care ar trebui 

incluse 

TEHNOLOGIA 

CONSTRUCȚIILOR: 

(clădiri, pardoseli, 

acoperișuri, învelitori, 

sisteme electrice, 

sisteme de iluminat, 

energie regenerabilă, 

standarde ISO, cerințe 

energetice, evaluarea 

ciclului de viață (ECV), 

reciclabilitate, 

materiale ecologice) 

- Lecția conține noțiuni despre bio-

construcție. Această secțiune tratează în 

special câteva concepte de economisire 

a energiei, avantaje economice și 

confort în viață. Cum și de ce este 

necesar să alegi învelitori ecologice 

pentru clădiri și care sunt materialele 

ecologice care trebuie utilizate. Mai 

mult, se ocupă de funcțiile omului în 

interiorul clădirii și în special care sunt 

cele mai bune opțiuni ecologice pentru 

crearea unui microclimat potrivit pentru 

om în raport cu construcția. 

-În această secțiune se găsesc concepte 

de bază atât pentru surse de energie 

regenerabile, cât și pentru cele 

neregenerabile. Care sunt energiile care 

respectă resursele naturale, adică: 

energia solară, energia eoliană, energia 

geotermică, energia marină și 

hidroenergetica și energia produsă de 

biomasă și, în același timp, care sunt 

cele care nu sunt regenerabile, adică: 

combustibili fosili și energia nucleară. 

Secțiunea tratează, de asemenea, 

conceptele de protecție a mediului, în 

special legislația națională și europeană. 

De exemplu, normele sistemului UNI 

pentru construirea clădirilor. 

- În această parte există și noțiuni cu 

privire la diferența dintre cererea de 

energie și economisirea de energie. În 

special, se tratează managementul 

energetic al clădirilor cu îmbunătățiri 

semnificative din punct de vedere 

tehnic, economic și al consumului. Sunt 

descrise acțiunile de optimizare a 

energiei care privesc toate tipurile de 

clădiri și beneficiile intervențiilor care 

pot fi realizate atât de entitățile private, 

cât și de cele publice. Este posibil, de 

asemenea, să se facă evaluarea 

factorilor de producție, a consumului de 

energie și a diagnosticului de energie în 

consecință. 

- Există, de asemenea, o secțiune 

specifică care tratează conceptele 
privind măsurarea performanței de 

mediu prin anumiți parametri definiți de 

- Intensificarea exercițiilor practice 

privind implementarea soluțiilor de 

mediu descrise în modul. Ar fi 

necesară creșterea sesiunilor de 

ateliere și o comparație cu 

realitatea, efectuând inspecții la fața 

locului. 

- Este necesară o analiză mai 

profundă pentru a alege cea mai 

bună utilizare a materialelor în 

raport cu respectul mediului și cu 

toate tehnologiile care pot ajuta la 

protejarea mediului în domeniul 

construcțiilor. 

- Aprofundarea cunostintelor despre 

energiile regenerabile, a utilizării 

acestora, a certificărilor și a 

stimulentelor asociate acestora. 
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standardul ISO 14001: 2015. 

- O parte a lecției vizează clădirile, 

produsele și analiza ciclului de viață al 

materialelor. În această secțiune, este 

definită evaluarea ciclului de viață 

(ECV) în fazele sale, de la preproducție 

până la eliminarea finală de pe șantier. 

În special, sunt luate în considerare 

următoarele etape: intrări (materiale, 

energie, apă) și ieșiri (emisii în aer și 

apă și deșeuri solide). Secțiunea include 

analiza obiectivelor „ECV”. Definirea 

tuturor interacțiunilor, între clădire și 

mediu pentru a se înțeleage consecințele 

directe sau indirecte cauzate asupra 

mediului. Această analiză este realizată 

în mai multe faze. Acestea sunt: 

achiziția de resurse primare; transport la 

uzină; producție; transport pe șantier; 

construcție; utilizare și întreținere; 

desființarea clădirii; eliminarea 

gunoaielor și a materialelor de 

construcție. 

- Există, de asemenea, noțiuni 

referitoare la modul de desfășurare a 

procedurii de impact asupra mediului 

atât din punct de vedere regulamentar, 

cât și administrativ. Obiectivul principal 

este de a înțelege care pot fi efectele pe 

care clădirile, materialele și acțiunile 

antropice le au asupra mediului. Aici, 

atât schimbările pozitive, cât și cele 

negative sunt importante. 

- Lecția abordează, de asemenea, 

conceptele de reciclabilitate legate de 

ambalajul produsului și etichetele 

acestora (certificări). 

- Acest modul se ocupă și de modul de 

identificare a materialelor durabile. Este 

explicat modul de analiză a materialelor 

care respectă mediul înconjurător, 

utilizarea lor și performanța lor. 

- O atenție deosebită se acordă: 1) 

impactulu materialelor asupra mediului, 

în toate fazele vieții lor (echilibrul 

energetic); 2) materii prime, incluse în 

procesul de producție, (chiar cu 

posibilitatea reciclării); 3) absența 

emisiilor nocive în mediile interne după 

implementare; 4) procesele de producție 

eficiente din punct de vedere energetic 

cu emisii poluante reduse. 

- În plus, în modul există câteva noțiuni 
despre cum să construiești într-un mod 

inteligent. Această secțiune analizează 
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relația dintre clădire și teren. Sunt 

furnizate concepte de planificare 

teritorială, adică toate legile și acțiunile 

care reglementează utilizarea 

teritoriului și organizarea dezvoltării 

activităților umane desfășurate pe 

acesta. Această secțiune tratează cele 

mai bune soluții pentru locația, 

orientarea și forma clădirilor. 

- În lecție sunt prezentate noțiuni de 

confort termic, acustic și vizual și 

practicile care trebuie întreprinse pentru 

a genera și evalua bunăstarea termo-

higrometrică, acustică și vizuală a 

ființei umane care trăiește în interiorul 

clădirii. 

- O parte a lecției abordează modul de 

izolare al clădirii pentru a avea un 

sistem de încălzire mai bun sau care 

sisteme de iluminare sunt necesare 

pentru ca încăperea să fie luminată cu 

setările potrivite atât ziua cât și noaptea, 

evitând risipa de energie. Care 

învelitori, precum țigle, tencuială, 

vopsele etc. sunt considerate materiale 

ecologice și care sunt cele mai noi 

inovații tehnologice în acest domeniu. 

- În această secțiune se acordă o atenție 

deosebită anvelopei clădirii. Care sunt 

cele mai eficiente tehnici de 

economisire a energiei, pentru sistemele 

de încălzire pe timpul iernii și sistemele 

de răcire vara. În special, sunt discutate 

următoarele subiecte: placarea 

exterioară, fațada ventilată, izolarea 

fundației, acoperirea internă, tencuiala 

izolatoare, pereții exteriori, structura 

monolitică, izolarea miezului, izolarea 

interioară, structura cadrului. 

- Lecția abordează, de asemenea, 

concepte de proiectare integrată, având 

ca obiective sustenabilitatea mediului, 

eficiența energetică (economisirea 

energiei) și producția de energie din 

surse regenerabile. 

- În plus, există concepte despre studiul 

comparativ al sistemelor de încălzire 

prin răcire folosite pentru a avea cea 

mai mică pierdere de energie și 

exploatare a resurselor naturale. 

- Lecția include și concepte referitoare 

la anvelopa construcției și alegerea 

materialelor (conductivitate termică, 
capacitate specifică de căldură și 

căldură, densitate, coeficient de 
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permeabilitate la vapori, rezistență la 

compresiune și rezistență la foc) atât în 

clădirile noi, cât și la renovarea clădirii. 

- Prezintă și o secțiune despre 

importanța acoperișului verde. O 

importanță deosebită, este acordată 

cercetărilor privind speciile de plante 

care permit economii la costurile de 

încălzire a clădirilor și, prin urmare, 

permite să nu se  risipească energie și, 

de asemenea, să reducă poluarea fonică, 

deoarece materialul vegetal a devenit o 

barieră pentru propagarea sunetului 

valurilor. Mai mult, în această secțiune 

este explicat modul în care prezența 

vegetației este capabilă să transforme 

dioxidul de carbon în oxigen prin 

fenomenul fotosintezei. 

ATELIER PENTRU 

CONSTRUCȚII 

(lucrări la fața locului, 

construcții cu 

respectarea mediului și 

utilizarea materialelor 

ecologice): 

- În această secțiune, se efectuează 

exerciții practice, după studierea, la 

nivel teoretic, a diverselor materiale 

eco-durabile. 

 

- În plus, lucrările de zidărie și 

tâmplărie pentru construcții sunt 

realizate, urmând indicațiile și 

specificațiile proiectului, în 

conformitate cu standardele de 

siguranță și de mediu specifice 

sectorului. De exemplu, se efectuează 

exerciții practice cu privire la modul de 

realizare a acoperirii clădirii. 

 

- O parte a acestui subiect se referă la 

verificările de execuție, în care sunt 

efectuate unele măsurători privind 

lucrările de construcție, conformitatea și 

adecvarea clădirii în raport cu 

standardele de proiectare, calitate, 

siguranță și mediu. 

Aprofundarea fazei de proiectare a 

clădirii. Soluții care pot fi luate în 

considerare și care au cel mai puțin 

impact asupra mediului. 

Concentrare pe alegerile privind 

aspectele eficienței energetice și nu 

pe aspectul economic. 

 

Ar fi necesar să se integreze mai 

multe exerciții practice care să 

includă toate aspectele privind 

executarea construcției, într-un mod 

durabil, cum ar fi:  centrale termice 

recomadate, poziția corectă a unei 

clădiri, reciclarea în sistemul de ape 

uzate, etc. 

 

Integrarea de vizite la companiile 

care produc materiale de construcții 

pentru a înțelege mai bine 

diferențele dintre ele. 

MONITORIZAREA 

ȘI VERIFICAREA 

TESTELOR (VIA): 

- În această secțiune există exerciții 

practice și teoretice cu privire la modul 

de efectuare a testelor la fața locului, 

identificând cele mai potrivite 

instrumente pentru măsurători și 

verificări care trebuie efectuate. În 

special, se explică modul de efectuare a 

„VIA”: evaluarea impactului asupra 

mediului pentru o clădire sau o fabrică. 

În această secțiune se prezintă  concepte 

cu privire la modul de efectuare a 

evaluării privind corespondența formei, 

dimensiunilor, aspectului final și 

impactului clădirii asupra mediului în 

raport cu indicațiile proiectului. 

Urmărire practică privind controlul 

și monitorizarea unei clădiri și 

diversele certificări care pot fi 

emise și obținute cu o atenție 

deosebită la certificarea „VIA”. 
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ATELIER DE 

INSTALAȚII 

(certificarea instalației, 

factori principali ai 

impactului asupra 

mediului, eficiență și 

cerințe energetice, 

etc ...): 

Noțiuni cu privire la modul de 

certificare a instalațiilor și mașinilor 

privind funcționarea, calitatea, siguranța 

și respectul pentru mediu. 

- Determinarea principalilor factori de 

impact asupra mediului legați de 

generarea de energie și identificarea 

instrumentelor necesare studiului lor. 

Este necesară identificarea soluțiilor 

tehnologice care vizează reducerea 

impactului asupra mediului a producției 

de energie și creșterea durabilității 

generale a mediului. 

- Calculul caracteristicilor instalațiilor 

de conversie a energiei: - randamente, 

cerințe energetice, lucrări specifice, 

cerințe de apă etc. Calculul sau 

estimarea emisiilor. - CO2, HC, NOx. 

Informații practice despre modul de 

identificare al durabilității 

materialelor, mașinilor și 

instalațiilor  și de certificare. 

SIGURANȚĂ (riscuri 

de impact asupra 

mediului, procedee, 

materiale și clădiri, 

siguranța lucrătorilor 

în raport cu mediul, 

protecția mediului în 

proiectarea și 

construcția unei 

clădiri): 

Această secțiune de ocupă de analiza, 

studiile și modul de redactare a 

documentului de evaluare a impactului 

asupra mediului. Sunt examinte si 

evaluate impactul activităților, 

proceselor, materialelor și clădirilor 

asupra mediului prin definirea măsurilor 

de prevenire și protecție. 

- Se prezintă modul de elaborare și 

coordonare a unui plan de siguranță și 

se descrie modul de gestionare a fazelor 

operaționale care vor fi realizate la fața 

locului, identificând toate fazele critice 

ale procesului de construcție. Obiectivul 

este de a descrie toate acțiunile care 

vizează prevenirea sau reducerea 

riscurilor pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor, cu referire specială la 

riscurile derivate din procesele de 

interferență și impact asupra mediului. 

O atenție deosebită, se acordă  

mediului. Calitatea, controlul clădirilor 

și produselor utilizate și eliminarea în 

consecință a deșeurilor sunt luate în 

considerare, înainte, în timpul și după 

faza de construcție. De exemplu, se iau 

în considerare toate riscurile care 

decurg din sănătatea aerului, din 

materialele extrase și eliminate, 

riscurile derivate ale zgomotului etc. 

- Această secțiune analizează legislația 

de mediu și factorii de poluare ai unei 

clădiri. În special, atenția este acordată 

performanței energetice a unei clădiri, 

luând în considerare performanțele 
termice și de ventilație. Standardele 

energetice și certificarea europeană de 

Mai multe informații privind 

reglementările de mediu și exemple 

practice de protecție mediului și 

durabilitate. 

 

Exemple practice despre modul de 

elaborare a unui plan de securitate și 

control și cum se poate adopta un 

comportament de protecție a 

mediului / durabilitate. 
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mediu a unei clădiri sunt, de asemenea, 

studiate și analizate. 

- Această secțiune explică și analizează 

cum să adopți un comportament de 

protecție a mediului / durabilitate. În 

special, atenția este concentrată pe 

paradigmele de proiectare și soluțiile 

tehnice de economisire a energiei unei 

clădiri. Mai exact, sunt studiate soluțiile 

tehnice pentru a defini forma clădirii, 

compactitatea, porozitatea și zveltețea 

acesteia;împărțirea spațiului interior și 

caracteristicile anvelopei exterioare. 

ŞTIINŢĂ 

(temperatura din 

interiorul și din 

exteriorul unei clădiri, 

sisteme active și pasive, 

sistem natural, 

ecosistem, exploatarea 

resurselor naturale, 

climă, schimbări 

climatice): 

- În această secțiune, se analizează 

conceptul general de temperatură și 

temperatura din interiorul clădirii. În 

mod specific, sunt analizate sistemele 

de control activ și pasiv de mediu, 

acordând o atenție deosebită căldurii, 

calculului producției de căldură, 

căldurii specifice a materialelor, 

capacității sau masei termice, rezistenței 

termice, transmiterii și fluxului de 

căldură. 

- În această secțiune se prezintă noțiuni 

despre atmosferă, climă și consecințele 

schimbărilor climatice, disponibilitatea 

apei potabile, deșertificării și migrațiilor 

mari. 

- O atenție deosebită, se acordă 

studiului ecologiei, în special a modului 

de protejare a mediului prin utilizarea 

durabilă a resurselor naturale și a 

gestionării adecvate a deșeurilor. 

- Pe plus, se oferă o imagine de 

ansamblu a stării actuale și a modificării 

planetei, cu referire la exploatarea 

resurselor Pământului și la rolul 

fundamental al vietăților, atât pentru 

echilibrul mediilor naturale, cât și 

pentru reechilibrarea celui degradat 

datorită poluării, care permite protejarea 

sănătății teritoriului și a populației. 

- În această secțiune, este analizat 

conceptul de ecosistem: cum se 

recunoaște si se definesc  principalele 

aspecte ale unui ecosistem; 

conștientizarea rolului pe care procesele 

tehnologice îl joacă în modificarea 

mediului din jurul nostru. 

- Sunt furnizate și câteva instrumente 

pentru a gestiona și interpreta un 

fenomen natural sau un sistem artificial 
din punct de vedere energetic, 

distingând diversele transformări ale 

Să stimuleze elevii pentru o mai 

mare conștientizare a schimbărilor 

climatice. Exerciții practice de 

implementare, evaluare și verificare 

a tuturor principiilor studiate în 

curs. 

Exemple practice privind 

gestionarea deșeurilor cu 

implementarea unei conștientizări 

adecvate a problemei. 
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energiei în raport cu legile care le 

guvernează. Această analiză este 

realizată pentru a dezvolta 

conștientizarea elevilor cu privire la 

impacturile posibile asupra mediului 

natural al modurilor de producție și a 

utilizării energiei în viața de zi cu zi. 

 
În Italia, în majoritatea modulelor, există o parte dedicată protecției mediului, care este în totalitate legată de 

dezvoltarea abilităților ecologice, dar la toate disciplinele, temele trebuie aprofundate și aplicate la fața 

locului, cu experimente, laboratoare și ateliere pentru a înțelege mai bine efectele acțiunii umane asupra 

teritoriului și impactul pe care îl generează, asupra mediului. 

 

 

ROMANIA 

 

Meseria: Constructor structuri monolite 

 

Modul Conținut referitor la competențele verzi Recomandări care ar trebui incluse 

Elemente 

componente 

pentru realizarea 

construcțiilor, 

instalațiilor, 

lucrărilor publice 

Studiază rolul, definiția și clasificarea 

elementelor de construcție, instalații, lucrări 

publice; elementele componente și etapele 

de realizare a construcției, instalațiilor și 

lucrărilor publice. Normele specifice 

privind protecția mediului sunt menționate 

în general. 

-Informatii despre impactul asupra 

mediului al sectorului constructiilor 

(consuma 50% din extractele de 

resurse naturale pe an in Europa; 

consuma 40% din energie si 16% din 

apa; emite 36% din emisiile de CO2; 

genereaza 40-50% din productia de 

deseuri de solide) deșeuri în Europa) 

-Informatii despre materiale de 

constructii durabile: 

regenerabile, reciclabile, demontare 

ușoară, dimensiuni standardizate, 

materiale îmbogățite cu energie 

scăzută, non-toxice 

-Informatii despre cladirile verzi, 

caracteristici si beneficii 

Echipamente și 

utilaje pentru 

prelucrarea 

materialelor 

Studiază caracteristicile tehnologice ale 

materialelor de construcție; tipuri de utilaje 

și echipamente; proceduri pentru 

pregătirea, sortarea și verificarea 

materialelor, verificarea instrumentelor și a 

mașinilor; tehnici de prelucrare a 

materialelor de construcție; proceduri de 

întreținere pentru scule și utilaje; 

Tehnici specifice de colectare, transport și 

depozitare a deșeurilor rezultate din 

activități precum: construcția clădirilor și 

obiectivelor infrastructurii, construcția și 

întreținerea drumurilor, demolarea totală 

sau parțială a clădirilor sau a obiectivelor 

infrastructurii, inclusiv: 

-materiale rezultate din construirea și 

demolarea clădirilor-ciment, cărămizi, țiglă, 

ceramică, roci, tencuială, plastic, metal, 

fontă, lemn, sticlă, tâmplărie, cabluri, 

soluții de lac / vopsire / izolatoare, 

 Procedurile de întreținere pentru 

unelte și utilaje trebuie să țină seama 

de protecția mediului 

Selectarea materialelor în funcție de 

performanțele lor asupra mediului, de 

viața de serviciu și de consecințele 

asupra sănătății 

Gradul de sustenabilitate al 

materialelor este dat de măsura în care 

aceasta dăunează planetei pe parcursul 

procesului de producție, punere în 

funcțiune, utilizare și depozitare 

finală. 
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materiale de construcție cu valabilitate 

expirată; 

-materiale rezultate din construcția și 

întreținerea drumurilor - pas, nisip, pietriș, 

bitum, piatră de construcție, substanțe 

gudronate, substanțe cu lianți bitumini sau 

hidraulici; 

-materiale excavate în timpul construcției, 

dezafectării, dragării, decontaminării etc. - 

sol, pietriș, argile, nisip, roci, resturi 

vegetale. 

Cu mijloace specifice disponibile la locul 

de muncă, în locuri special amenajate, 

respectând problemele de mediu referitoare 

la: dispersia prafului în mediu, depozitarea 

sau eliminarea materialelor de construcție 

în locuri nepermise, dispersia murdăriei 

(noroi, resturi materiale și diferite deșeuri 

etc. ) în afara amplasamentului, distrugerea 

abuzivă a vegetației din zonă; 

 

Desen pentru 

construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

-nu se referă la competențe verzi    

Măsurători în 

constructii si 

lucrări publice 

Studiază unitățile de măsură, metodele de 

măsurare, instrumentele de măsurare, 

dispozitivele de măsurare; toleranța 

instrumentelor de măsurare; erori de 

măsurare; prelevarea de obiecte de măsurat; 

măsurători și calcule pentru citarea și 

executarea dezvăluiților; cerințe de calitate 

pentru lucrări; schițe de desen; minute de 

recepție calitativă și cantitativă a 

măsurătorilor; fișe tehnologice pentru 

elemente de construcție. 

Se menționează că protecția mediului este 

unul dintre elementele fișei tehnologice. 

-Informatii despre impactul asupra 

mediului al sectorului constructiilor 

legate de importanta reducerii 

consumului de materiale 

Măsurători în 

instalații 

-nu se referă la competențe verzi    

Trasarea 

lucrărilor de 

construcții 

Se studiază elementele principale ale 

planurilor de cofraj; simboluri și 

reprezentări utilizate în planurile de 

căptușeală; TDV-uri (instrumente, 

dispozitive, verificatori) pentru lucrări de 

garnitură; executarea lucrărilor de 

garnitură; proceduri de execuție tehnică; 

verificări făcute pentru gospodărirea 

lucrărilor (conform implementării 

proiectului). Sunt menționate în general 

normele specifice de protecție a mediului 

pentru căptușirea lucrărilor de construcți 

Importanța măsurătorilor precise 

pentru protejarea siturilor cu ecologie 

ridicată (terenuri agricole, spații verzi) 

și pentru a reduce risipa de materiale 

Lucrări de cofrare Se studiază tipurile de cofraje; sensul 

reprezentărilor convenționale și al notațiilor 

utilizate; sarcini care acționează pe cofraje; 

-Utilizarea de materiale reciclate 

pentru panouri de cofraj; 

-Selectarea deșeurilor din construcții 
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proceduri pentru selectarea, verificarea și 

pregătirea materialelor și a SDV-urilor 

(scule, dispozitive, verificatori) pentru 

cofraj; etape ale căptușelii cofrajului; 

montarea, demontarea panourilor de cofraj 

pentru beton și beton armat; condiții de 

calitate care trebuie respectate. 

Depozitarea panourilor de cofraj și a 

materialelor reciclabile pentru a le 

identifica rapid pentru utilizare ulterioară, 

pe categorii, în condiții de siguranță și cu 

respectarea standardelor de securitate în 

muncă 

Recuperarea materialelor reciclabile și 

eliberarea locului de muncă pentru a 

executa curățarea. 

Aplicarea protecției mediului la executarea 

operațiunilor de cofraj menționate în 

general. 

și demolări (inclusiv pământul 

excavat de pe siturile contaminate) 

-Selectarea deșeurilor de ambalaje în 

domeniul construcțiilor 

-Informații despre economia circulară: 

reducerea deșeurilor și a utilizării 

resurselor, valoarea produselor și 

materialelor se păstrează cât mai mult 

timp, iar resursele sunt reutilizate cu 

valoare adaugată. 

Lucrări de 

armare 

Se studiază caracteristicile tipurilor de 

armare; proceduri pentru formarea 

armăturilor; semnificația convențională și a 

notațiilor, modul de calcul al lungimii 

barelor de armare; proceduri pentru 

selectarea, verificarea și pregătirea SDV-

urilor (instrumente, dispozitive, 

verificatori); Operațiuni pe faze de lucru 

pentru realizarea armăturilor pentru 

elemente din beton armat; montare armături 

pentru elemente din beton armat; condiții 

de calitate care trebuie respectate. 

  Recuperarea materialelor reciclabile și 

eliberarea locului de muncă pentru a 

executa curățarea 

  Aplicarea protecției mediului la 

executarea operațiunilor de armare, 

menționate în general. 

 

Lucrări de 

betonare 

Se studiază tipurile de beton pentru 

elementele de construcție; proceduri de 

pregătire, turnare, compactare și transport 

din beton; proceduri pentru selectarea, 

verificarea și pregătirea TDV-urilor 

(instrumente, dispozitive, verificatori); 

condițiile care trebuie îndeplinite înainte de 

turnarea betonului; operațiuni pe faze de 

lucru în vederea executării lucrărilor 

concrete pentru elementele de construcție, 

pe baza proiectului de execuție; condiții de 

calitate care trebuie respectate. 

Norme generale și specifice privind 

protecția mediului legate de lucrările de 

betonare. 

Aplicarea normelor de protecție a mediului 

legate de pregătirea, turnarea, compactarea 

și transportul betonului. 

Utilizarea agregatelor de beton 

reutilizate în construcții reduce 

impactul ecologic; 

Impactul asupra mediului al 

agregatelor de beton reciclat este mai 

mic decât cel al materialelor 

tradiționale din beton. 

naturale; 

locurile de extracție; 

 

demolare trimise la depozitul de 

deșeuri. 
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                       Meseria: Zidar-Pietrar-Tencuitor 

 

Modul Conținut referitor la competențele verzi Recomandări care ar trebui incluse 

Executarea 

lucrărilor de 

zidărie 

Se studiază tipurile de zidărie; materiale 

pentru zidărie; TDV-uri (instrumente, 

dispozitive, verificatori) pentru executarea 

zidăriei; tehnologie de execuție a zidăriei 

de cărămidă; norme de protecție a 

mediului, generale și specifice lucrărilor de 

zidărie; condiții de calitate pentru lucrările 

de zidărie; materiale refolosibile: acțiuni de 

recuperare și reabilitare a locurilor de 

muncă pentru curățarea locului de muncă 

-Informatii despre utilizarea 

materialelor de constructii izolante, 

materiale locale naturale; 

-Calcularea corectă a materialelor 

necesare lucrărilor de zidărie pentru 

reducerea deșeurilor 

Executarea 

lucrărilor de 

reabilitare 

termică a 

clădirilor 

rezidențiale 

Se studiază tipurile de lucrări de reabilitare 

termică; pregătirea clădirii pentru 

reabilitare termică; calcularea suprafețelor 

elementelor de reabilitare termică; tipuri de 

materiale utilizate; proceduri pentru 

selectarea, pregătirea și verificarea 

materialelor și a TDV-urilor (instrumente, 

dispozitive, verificatori); operațiuni de 

reabilitare termică la clădiri rezidențiale; 

condiții de calitate. 

Normele specifice privind protecția 

mediului sunt menționate în general. 

-Utilizarea de materiale ecologice 

pentru reabilitarea termică 

-Calcularea corectă a materialelor 

necesare lucrărilor de zidărie pentru 

reducerea deșeurilor 

 

                       Meseria: Dulgher- Tâmplar- Parchetar 

 

Modul Conținut referitor la competențele verzi Recomandări care ar trebui incluse 

Executatea 

pardoselilor din 

lemn 

Se studiază tipurile de pardosele din lemn; 

măsuri de protecție și conservare; 

proceduri pentru executarea, verificarea și 

remedierea trasarii; proceduri pentru 

selectarea, pregătirea și verificarea 

materialelor necesare executării podelei de 

lemn; proceduri pentru selectarea, 

verificarea și pregătirea SDV-urilor 

(instrumente, dispozitive, verificatori) 

pentru execuția pardoselilor din lemn; 

operațiuni pe faze de lucru pentru 

executarea pardoselilor din lemn; materiale 

refolosibile: recuperare, plasare la locul de 

muncă; condiții de calitate; 

Reguli generale și specifice privind 

protecția mediului legate de pardoseli din 

lemn. 

-Colectarea separată a deșeurilor de 

lemn pentru reutilizare 

-Calcularea corectă a lemnului necesar 

pentru reducerea deșeurilor 

-Utilizarea materialelor reciclate 

pentru pardosele din lemn 

Executarea 

acoperișului tip 

șarpantă 

Se studiază tipurile de material lemnos 

utilizat pentru executarea acoperișului; 

componente ale scheletului acoperișului; 

reprezentări convenționale; proceduri 

pentru selectarea, verificarea și pregătirea 

SDV-urilor (instrumente, dispozitive, 
verificatori) pentru execuția scheletului; 

-Colectarea separată a deșeurilor de 

lemn pentru reutilizare 

-Calcularea corectă a  necesarului de 

lemn pentru reducerea deșeurilor 
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protecția mediului atunci când se utilizeaza 

SDV (scule, dispozitive, verificatori); 

operațiuni pe faze de lucru în vederea 

executării condițiilor de calitate a 

scheletului acoperișului; minimizarea 

pierderilor de materiale; norme generale de 

protecție a mediului pentru executarea 

scheletului de acoperiș din lemn; condiții 

de calitate la execuție 

Montarea și 

ajustarea 

tâmplăriei din 

lemn 

Se studiază tipurile de tâmplărie din lemn; 

simboluri și reprezentări convenționale; 

selectarea, verificarea și pregătirea SDV-

urilor; operatii pe faze de lucru pentru 

montarea și reglarea tâmplăriei din lemn; 

condiții de calitate. 

Reguli generale și specifice privind 

protecția mediului legate de tâmplăria din 

lemn. 

-Colectarea  separată a deșeurilor din 

lemn pentru reutilizare 

-Calcularea corectă golurilor ușilor și 

ferestrelor pentru a reduce deșeurile 

 

                        Meseria: Mozaicar-montator placaje 

 

Modul Conținut referitor la competențele verzi Recomandări care ar trebui incluse 

Pregătirea 

materialelor în 

vederea realizării 

lucrărilor de 

placaje și pardoseli 

Se studiază tipurile de materiale pentru 

pardoseli, placare; influența agenților 

atmosferici și a temperaturii; etape pentru 

pregătirea materialelor pentru placare și 

pardoseli; necesarul de materiale utilizate; 

condiții de calitate; condiții de primire, 

transport, manipulare și depozitare a 

materialelor pentru placare și pardoseli. 

Standarde de protecție a mediului specifice 

pregătirii materialelor pentru placare și 

pardoseli: în timpul transportului, 

manipulării, depozitării, depozitării. 

-Calcularea corectă a materialelor 

necesare pentru pardoseli, placare 

pentru a reduce deșeurile 

Realizarea 

placajelor 

interioare și 

exterioare la clădiri 

Se studiază efectuarea lucrărilor de placare 

umedă; efectuarea lucrărilor de placare 

uscată 

Standarde de protecție a mediului specifice 

lucrărilor de placare umedă și uscată în 

interiorul și în afara clădirilor 

-Accentuarea importanței îndeplinirii 

condițiilor pentru realizarea placării 

umede și uscate, pentru a reduce 

consumul de materiale și deșeuri 

 

Realizarea 

pardoselilor la 

clădiri 

Se studiază tipurile de pardoseli; tipuri de 

straturi de suport; realizarea de pardoseli și 

faianțe modelate din mozaic; realizarea 

parchetelor; realizarea pardoselilor din 

linoleum și a covorului PCV( policlorula 

de vinil). 

Norme de protecție a mediului specifice 

diferitelor tipuri de pardoseli 

-Colectarea separată a deșeurilor de 

lemn pentru reutilizare 

-Calcularea corectă a lemnului necesar 

pentru reducerea deșeurilor 

 

                       Meseria: Izolator 

 

Modul Conținut referitor la competențele verzi Recomandări care ar trebui incluse 

Pregătirea 

materialelor în 

Se studiază tipurile de materiale specifice 

hidroizolației, izolării termice și acustice și 

-Accentuarea  importanței lucrărilor de 

izolare, pentru realizarea de construcții 
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vederea realizării 

lucrărilor de 

izolații aferente 

clădirilor 

anticorozive; specificatii tehnice; condițiile 

de primire, transport, manipulare, 

depozitare; prepararea amestecurilor de 

impermeabilizare; norme de protecție a 

mediului specifice pregătirii amestecurilor 

de impermeabilizare; modul de tăiere a 

materialelor; standarde specifice de 

protecție a mediului pentru tăierea 

materialelor livrate sub formă de foi, plăci, 

plase, membrane, profile și benzi pentru 

impermeabilizare, izolare termică și fonică. 

durabile și pentru a reduce consumul 

ulterior de apă, energie, căldură 

-Utilizarea materialelor izolante 

naturale 

-Calcularea corectă a materialelor 

izolante necesare pentru reducerea 

deșeurilor 

Realizarea 

izolațiilor 

hidrofuge, 

antiacide și de 

protecție la 

construcții 

Se studiază pregătirea suprafețelor de 

sprijin; impermeabilizare pe acoperișuri și 

terase; impermeabilizare pentru construcții 

subterane (fundații, subsoluri și cuve); 

impermeabilizare; procese tehnologice 

pentru reabilitarea izolației hidroizolante; 

norme de protecție a mediului specifice 

realizării izolației hidroizolante; pregătirea 

suprafețelor pentru efectuarea lucrărilor de 

izolare anticorozivă și de protecție; 

procesul tehnologic pentru realizarea 

lucrărilor de izolare anticorozivă și de 

protecție; norme de protecție a mediului 

specifice realizării lucrărilor de izolare 

anticorozivă și de protecție. 

-Accentuarea  importanței îndeplinirii 

condițiilor pentru obtinerea de izolatii 

impermeabile, anticorozive și de 

protecție pentru clădiri, pentru a 

reduce consumul de materiale și 

deșeuri 

Realizarea 

izolațiilor termice 

și fonice la 

construcții 

Se studiază pregătirea substraturilor pentru 

izolarea termică; sisteme de fixare a 

izolației termice; tehnologia de construcție 

a izolației termice; norme de protecție a 

mediului pentru izolația termică; soluții și 

proceduri de protecție pentru aplicarea 

protecțiilor de izolare termică; pregatirea 

suprafetelor pentru izolarea fonica; 

proceduri pentru executarea structurilor de 

sprijin pentru izolare fonică; tehnologie de 

izolare fonică pentru podea, perete și 

instalatii; norme de protecție a mediului 

pentru izolarea fonică; tehnologia 

proiectării acustice. 

-Utilizarea materialelor izolatoare de 

construcție  
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